
مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا انتشــار 
گزارشــی بــا عنــوان »نکاتــی دربــاره تســهیل 
صدور مجوزهای کسب وکار در بازار خدمات 
حقوقــی« بــه ۷ شــبهه پرتکــرار مطرح شــده 
رســمی  کارشناســان  وکال،  برخــی  ســوی  از 
دادگســتری و ســردفتران کــه مخالــف طــرح 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستند، 
پاسخ داد. بازوی پژوهشی مجلس همچنین 
بــه نماینــدگان توصیــه کــرده اســت بــه طرح  
اکنــون در دســتور کار صحــن  کــه  یادشــده 
علنی مجلس شورای اسالمی قرار دارد، رای 

دهند.
در مقدمــه ایــن گــزارش آمــده اســت: 

یکی از موضوعات مطرح در مجلس شــورای 
اسالمی رفع انحصار از مجوزهای کسب وکار 
اســت.  حقوقــی(  خدمــات  بــازار  )ازجملــه 
در خصــوص رفــع انحصــار از بــازار خدمــات 
جامعــه  در  ابهاماتــی  و  ســؤاالت  حقوقــی 
مطرح شــده اســت که در این گزارش تالش 
می شــود به این ســؤال ها پاســخ داده شــود. 
درخصــوص بــازار خدمات حقوقی در کشــور 

ذکر چند نکته ضروریست:
- هــر ســال حــدود 100 هــزار داوطلــب 
وکالت در دو آزمون »مرکز وکال، کارشناسان 
رســمی و مشــاوران خانــواده« قــوه قضائیه و 
»کانون وکالی دادگســتری« شرکت می کنند 

و کمتر از 5 درصد آنها قبول می شوند.
- در ایران به ازای هر صدهزار نفر، کمتر 
از 90 وکیل وجود دارد و از نظر دسترسی به 

وکیل، جزو ضعیف ترین کشورها هستیم.
- کمبــود وکیــل باعــث کمبــود و گرانــی 
شــدید »خدمات حقوقی« شــده به طوری که 
90 درصــد از پرونــده هــای مطــرح در محاکم، 

وکیل ندارند.
- با توجه به وجود ده ها هزار دانش آموخته 
حقــوق و نیــاز روزافــزون شــهروندان و فعــاالن 
اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قراردادهای 
روزمــره و تجــاری، »بــازار خدمــات حقوقــی« در 

ایران، ظرفیت گسترش زیادی دارد.

- در ســال ٩5 و بعد از گذشــت ١٠ سال 
آزمــون ســردفتری برگــزار شــد و از آن ســال 

تاکنون آزمونی برگزار نشده است.

پاسخ ۷ شبهه
در ادامه گزارش ذیل عنوان »پاســخ به 
ســؤاالت و شــبهاتی درخصــوص رفــع انحصار 
از بــازار خدمات حقوقــی« مرکز پژوهش های 
مجلــس هفــت شــبهه مطرح شــده از ســوی 
مجوزهــای  صــدور  تســهیل  طــرح  مخالفــان 
مطــرح  پرســش  قالــب  در  را  کار  و  کســب 
و بــه آنهــا پاســخ داده اســت، کــه در ادامــه 

می خوانید:

۱- آیا وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری کسب و کار هستند؟
بــر اســاس اصــول اقتصــاد، هر فعالیتی کــه در آن ازای خدمت، حق الزحمه دریافت می شــود، 
مشمول کسب و کار است و باید احکام ضدانحصار درباره آن اجرا شود. عالوه بر این، هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1۳0۲-99.11.1۲ مصوبه دولت مبنی بر بارگذاری مجوز 
وکالــت در درگاه ملــی مجوزهــای کســب و کار را مطابــق بــا مــاده )۷( قانون اجرای سیاســتهای کلی 
اصل چهل و چهارم )۴۴( دانســته اســت و نیز به موجب دادنامه شــماره 1۴00099۷090۶0101۳1-
1۴00.0۳.09 صــادره از هیئــت تخصصــی دیــوان عدالــت اداری مجوز ســردفتری را مصداق کســب و 

کار دانسته است.

۲- آیا تعداد وکال در ایران به نسبت سایر کشورها کم است؟
تعداد وکالی موجود در کشــور هم به نســبت جمعیت و هم به نســبت پرونده های مطرح در 
مراجع قضائی، از متوســط جهانی و دیگر کشــورها بســیار کمتر اســت. در ایران به ازای هر صدهزار 
نفر، کمتر از 90 وکیل وجود دارد و از نظر دسترسی به وکیل، جزو ضعیف ترین کشورها هستیم. 
وضعیتی که باعث محرومیت مردم ایران از دسترسی به خدمات حقوقی مناسب و در نتیجه، وجود 

اشکاالت متعدد در تنظیم قراردادها و تشدید اختالفات و ارجاع به محکمه شده است:

ژ

۳- چــرا معیــار پذیــرش وکیــل و ســردفتر، ۷۰ درصدِ یــک درصد باالترین نمــره جایگزین کف 
نمره شود؟

بــه منظــور جایگزینــی قاعــده ظرفیت گــذاری با معیار حدنصــاب علمی در طــرح مذکور، نصاب 
شناور به عنوان مدلی علمی و اصولی پیشنهاد شده است. دلیل پیشنهاد معیار پذیرش در آزمون 
به صورت شناور عبارتند از: اوالً، در تمامی آزمون های کشوری همانند کنکورهای سراسری، منطق 
ســنجش بر اســاس نمره تراز اســت. با منطق نمره تراز فارغ از ســختی یا آســانی سؤال ها، می توان 

توان علمی داوطلبان را سنجید.
در »معیار شــناور« نیز نمرات نســبت به میانگین نمره یک درصد برتر داوطلبان تراز شــده و 
سپس هر شخصی که بتواند ۷0 درصد این نصاب کل را کسب کند، پذیرفته خواهد شد. با توجه 
به تحلیل نتایج آزمون های سابق، با معیار مذکور بیش از ۲5 سال طول خواهد کشید تا ایران به 

متوسط سرانه وکیل به ازای هر ده هزار پرونده )۳۴0( در کشورهای عضو G۲0 برسد.
ثانیــاً، طراحــی ســؤال های آزمــون همچنــان در اختیــار ذینفــع هــر حــوزه )کانون هــای صنفــی( 
باقیمانــده اســت و در صــورت انتخــاب معیــاری ایســتا )هماننــد کســب 50 درصد از کل نمــره( برای 
قبولی آزمون، ذی نفعان می توانند با طراحی ســؤال های ســخت و مبهم، تعداد پذیرفته شــدگان را 
مهندسی کنند. در سالهای گذشته نیز به دلیل سخت یا مبهم بودن سؤال ها، افراد برتر آزمون نیز 

نمرات باالیی کسب نکرده اند.
ثالثــاً، بــا توجــه به تفــاوت حوزه های قضائی و رقابتی، که همواره بــرای قبولی در حوزه هایی با 
بازار کاری بهتر وجود دارد، میانگین نمرات یک درصد برتر، همیشه در رقابت داوطلبان و افزایش 
انگیزه هــا ســاالنه ارتقــا خواهــد یافت. لذا کاهش معیــار و نمره قبولی به طور ســاالنه ادعای خالف 

واقعی است که تنها از جانب ذینفعان مطرح می شود.
رابعاً، بنابر تحلیل آماری نتایج آزمون های سال های گذشته مرکز وکالی قوه قضائیه و تعدادی 
از کانون های وکالی دادگستری، حداقل نمره قبولی در آزمون باالتر از 50 درصد حداکثر نمره تراز 
ممکن بوده است. مضافاً اینکه نرخ پذیرش در آزمون از ۴ درصد تنها به 1٧ درصد افزایش خواهد 
یافت که این در مقایســه با نرخ پذیرش در آزمون های کشــور ژاپن، فیلیپین و آمریکا که به ترتیب 

۲۴، ۲۶ و ۶5 درصد است، همچنان فاصله ای معنادار دارد.

۴- معیار فعلی ظرفیت گذاری برای تعیین تعداد وکال در هر شهرستان چه اشکالی دارد؟
اوالً، تعیین ظرفیت، هیچ ارتباطی با سنجش میزان صالحیت داوطلبان وکالت ندارد و حتی در 
صورت ضعف علمی اکثریت افراد شرکت کننده در آزمون، باز هم تعداد تعیین شده پذیرفته می شوند.
ثانیاً، تفاوت ظرفیت های تعیین شــده کانون های مختلف باعث شــده اســت تا سال شرکت در 

آزمون تأثیر مستقیمی در قبولی یا رد داوطلب داشته باشد.
ثالثــاً، تفــاوت تعــداد و میــزان قوت علمی داوطلبــان حاضر در هر کانون باعث می شــود که مهارت 
داوطلبان در انتخاب کانون مربوطه هم یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده قبول یا رد شــدن داوطلب 

باشد.

۵- آیــا رفــع انحصــار از بــازار خدمــات حقوقی باعث می شــود وکالی کم کیفیــت و کم دانش، 
مشغول به کار شوند؟

برخی اظهار نگرانی می کنند که با بازشــدن درهای ورود به کســب و کارهای حقوقی، کیفیت 
حرفه وکالت هم کم می شود. به سه دلیل روشن، این نگرانی بالوجه است.

اوالً، کیفیت دانش و مهارت وکال صرفاً با یک آزمون مشخص نمی شود و مانند همه آزمون های 
سراســری دیگر، محدودیت های جدی در ارزیابی دانش افراد بر اســاس مهارت پاســخ به سؤال های 

تستی وجود دارد.
ثانیــاً، معیــار فعلــی ظرفیت گــذاری برای تعیین تعداد وکال در هر شهرســتان، هیــچ ارتباطی با 
سنجش میزان صالحیت داوطلبان وکالت ندارد و در روش فعلی هم احتمال دارد وکالی کم کیفیت 

مشغول به کارشوند. بر همین اساس، چاره کار، نظارت پسینی است.
ثالثاً، کیفیت و کارآمدی وکال بهتر اســت در عمل و با »نظارت های پســینی« مشــخص شــود. 
به این معنی که بعد از انحصارزدایی و بازشــدن درهای ورود به حرفه وکالت، بهتر اســت شــاغالن 
این حرفه درجه بندی شوند. تازه واردان به درجات پایین تر نظیر ارائه مشورت های حقوقی بپردازند 
و پس از چند ســال و کســب تجربه و گذراندن امتحان و نداشــتن شــکایت و تخلف، به درجه باالتر 
بروند به طوری که هر داوطلب وکالت، پس از چندین سال تجربه و گذراندن امتحانات متعدد، به 
درجه »وکیل پایه یک« برسد. یادآوری می شود »نظارت پسینی« نسبت به نظارت پیشینی )آزمون 
دشوار( بسیار مؤثرتر می باشد و بهتر است وکالی فعلی را نیز شامل شود به طوری که وکیلی که 

نتواند در نظارت پسینی در درجه خود نمره کافی بگیرد، به درجه پایین تر منتقل شود.
طبعاً برگزاری آزمون باید به عهده نهادی بی طرف باشــد تا »تعارض منافع موجود«، مدیریت 
شــود. در نظارت پســینی، کیفیت و کارآمدی وکال را عالوه بر آزمون، موکالن هم می توانند ارزیابی 
کننــد. ارزیابــی مــوکالن از تعهــد، کارآمــدی و کیفیت هر وکیــل، می تواند اجباری باشــد و در ارتقا یا 

تنزل درجه وکال به کار رود.

۶- آیــا هــدف و اثربخشــی رفــع انحصــار از بــازار خدمــات حقوقــی، صرفــاً ایجــاد شــغل بــرای 
دانش آموختگان حقوق است؟

برخــی منتقــدان مطــرح می کنند کــه انحصارزدایی از کســب و کارهای حقوقی بــه دلیل بیکاری 
دانش آموختگان حقوق اســت و این کار باعث کاهش کیفیت وکالت هم خواهد شــد. ایجاد شــغل 
برای دانش آموختگان حقوق، بخش کوچکی از اهداف و آثار این اقدام است. با اجرای آن، هزاران 
شغل جدید به خصوص مشاوره حقوقی در شرکت های تجاری، مالی، صرافی ها، خدمات صادرات 
و واردات، حمل و نقل و … ایجاد خواهد شد و با انحصارزدایی از »بازار خدمات حقوقی« و ارزان و 
آسان شدن دسترسی به وکیل، میلیونها فعال اقتصادی از وکیل و مشاور حقوقی استفاده می کنند 
و قراردادهای باکیفیت تری منعقد می کنند و کمتر با اختالف مواجه می شوند و به تبع آن مراجعه 

به دادسراها نیز می تواند کاهش یابد.

۷- آیا رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی با سند تحول قضائی مغایرت دارد؟
این اقدام کامالً در راســتای ســند تحول قضائی اســت. ســند تحول قضائی که در دیماه ســال 
1۳99 از سوی رئیس وقت قوه قضائیه ابالغ شده و پیگیری اجرای آن از سوی مقام معظم رهبری 
مورد تأکید قرار گرفته اســت؛ به موضوع کمبود وکیل، ســردفتر اســناد رســمی و کارشــناس رســمی 
دادگســتری و انحصارزدایــی از بــازار خدمــات حقوقــی تأکیــد دارد. در ســند تحــول قضائی به منظور 
افزایــش ســطح دسترســی عمومــی بــه خدمات حقوقی، جذب وکیل، ســردفتر و کارشــناس رســمی 
دادگســتری بر مبنای صالحیت علمی و بدون تعیین ســقف ظرفیت عددی پیش بینی شــده اســت. 
به دلیل وجود قوانین قدیمی مغایر ســند تحول قضائی در هر ســه حوزه فوق الذکر اقدام مذکور، 

قوانین مربوطه را روزآمد و با تحول قضائی هم راستا کرده است.
در بخش جمع بندی و نتیجه گیری گزارش مرکز پژوهش های مجلس  تاکید شــده اســت: نظر 
بــه برتــری زیــاد مزایــای تصویب مواد ۴ تا ۶ از طرح تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار نســبت به 
معایب آن و نیاز جهش تولید در کشور به گسترش بازار خدمات حقوقی، تصویب این ۳ ماده قویاً 
توصیــه می شــود تــا بــر اســاس آن هم دانش آموختگان جویــای کار و هم فعاالن اقتصــادی از منافع 

این مصوبه بهره مند شوند.

خالصه مزایا و منافع رفع انجصار از بازار خدمات حقوقی
معایبمزایا

1- افزایش دسترسی عموم به خدمات حقوقی
۲- تنظیم بهتر قراردادها و حل وفصل راحت تر اختالفات

۳- ارجاع کمتر پرونده به محاکم به دلیل استفاده بیشتر مردم از 
خدمات حقوقی 

۴- ایجاد زمینه ورود هزاران دانش آموخته و دانشجوی فقه و حقوق 
به بازار و ایجاد صدها هزار شغل جدید در بازار خدمات حقوقی و 

زنجیره های آن
5- کاهش نرخ حق الوکاله ها

۶- رقابت وکال برای خدمت بهتر به مشتری
۷- زمنیه سازی ارجای سند تحول قضایی

1- کاهش درآمد وکالی موجود به 
دلیل ورود رقبای جدید

۲- احتمال ورود افراد کم دانش به 
حرفه وکالت )با درجه بندی وکال و 
کارشناسان و ارزیابی های پسینی، 

مشکل حل می شود(

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

تهاتر نفت با کاال پس از حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی امکان پذیر می شود

 ارائه وام ۱۵۰ میلیون تومانی

به صاحبان کسب و کار روستایی
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هوالرزاق

پیامد رسیدن
 استخراج بیت کوین

به ۱۰درصد پایانی
ترجمه: سلیم حیدری

بیت کوین، بزرگترین 
ارز رمزنگاری شــده جهان، 
دارای محدودیــت عرضــه 
اســت  ســکه  میلیــون   ۲۱
کــه تقریبــاً 9۰ درصــد آن 
اســت.  شــده  اســتخراج 
تحلیلگران در این گزارش 
پیش بینی می کنند که در 
صورت پایان انتشار سکه 

جدید چه اتفاقی برای اقتصاد رمزنگاری می افتد.
برخالف سایر انواع رایج پول، از جمله ارزهایی که به 
دلخواه بانک های مرکزی چاپ می شوند، بیت کوین دارای 
محدودیــت عرضــه اســت. مخترع ایــن رمز ارز، ساتوشــی 

ناکاموتو، آن را به ۲1 میلیون سکه محدود کرده است.
ایــن بدان معناســت که تنهــا ۲1 میلیون بیت کوین 
وجــود خواهــد داشــت. داده هــای اینوســتوپدیا نشــان 
می دهــد کــه تــا آگوســت )شــهریور( ۲0۲1، تقریباً 18.۷ 
تنهــا  و  اســت  بــوده  دســترس  در  بیت کویــن  میلیــون 
۲.۳ میلیــون دیگــر بــرای اســتخراج باقــی مانــده اســت. 
بــه  را  رمــز ارز جهــان  محدودیــت عرضــه، قدیمی تریــن 
یــک کاالی دارای محدودیــت تبدیــل می کنــد و تــورم آن 
را کنتــرل می کنــد. ایــن تــورم می توانــد ناشــی از عرضــه 

نامحدود سکه باشد. 
همچنیــن بــر طبق بــرآورد فعلی، آخریــن بیت کوین 
در سال ۲1۴0 استخراج خواهد شد. این مساله سواالتی 
را در مــورد اینکــه آیــا شــبکه بیت کویــن پــس از آن زمــان 

همچنان فعال باقی خواهد ماند، ایجاد کرده است.

آیا اقتصاد بیت کوین تغییر خواهد کرد؟
تحلیلگران می گویند اقتصاد بیت کوین برای حفظ 

عملکرد این شبکه باید تغییر کند.
اســت  ممکــن  کــه  می کننــد  پیش بینــی  بســیاری 
اکوسیســتم ارزهــای رمزنگاری شــده تغییــر کند؛ درســت 
همانند هویت آن که تغییر کرده است. ارز رمزنگاری شده 
در ابتدا به عنوان وسیله مبادله معامالت روزانه معرفی 
شــد، اما بعداً به عنوان دارایی ســرمایه گذاری محبوبیت 
بیشــتری پیــدا کــرد. تحلیلگــران همچنیــن می گوینــد که 
اســتخراج کنندگان بیت کویــن می تواننــد کارتــل تشــکیل 
دهند؛ درســت مانند کارتل هایی که بازار ســایر کاالها را 
کنترل می کنند، از جمله سازمان کشورهای صادرکننده 

نفت )اوپک( که بازار تولید نفت را کنترل می کند.
احتمــال دیگری که تحلیلگران مطرح کرده اند، این 
اســت کــه بیت کویــن می تواند به یک دارایــی ذخیره ای و 
ســرمایه ای تبدیل شــود. این اتفاق باعث می شود تعداد 
یابــد؛  کاهــش  دیجیتــال  ارزهــای  شــبکه  در  معامــالت 
زیــرا بازیگــران بــزرگ نهــادی و تجاری جــای معامله گران 
خرده فــروش و شــرکت های تجــاری کوچــک را می گیرند. 
آنهــا معامــالت کمتر و گرانتری را انجام می دهند و زمان 

اســتخراج بیت کوین نهایی را طوالنی تر می کنند.
در نهایت، ممکن اســت پروتکل ارز رمزنگاری شــده 
تغییــر کنــد تــا پس از رســیدن به مــرز ۲1 میلیــون تولید 
ادامــه یابــد. امــا ایــن کار ارزش بیت کوین هایــی را کــه 
قبــالً اســتخراج شــده اند، کاهــش می دهد و بعید اســت 

دارندگان سکه های قبلی آن را بپذیرند.
اکنــون کمیــاب بــودن و افزایــش قیمــت بیت کویــن 
ســرمایه گذاران ســوداگر را بــه خــود جلــب کــرده اســت. 
ایــن ســرمایه گذاران بــا شــرط بندی منجــر به نوســانات و 
بی ثباتــی قیمــت ســکه می شــوند و ســرمایه گذاران جدی 

را از سرمایه گذاری بر ارز رمزنگاری شده دور می کنند.
منبع: راشاتودی

 تاثیر  بحران انرژی

بر کاهش قیمت مس
کمبود عرضه و آسیب دیدن تقاضا، صنعت مس را 
در ابهام فرو برده و به افت قیمت این فلز صنعتی منجر 

شده است.
 )MMI( به گزارش ایسنا، شاخص فلزات ماهانه مس
در پی ضعیف شــدن دورنمای تقاضا برای مس 1.۷ درصد 
کاهش یافت، همچنین بهای مس برای تحویل سه ماهه 
در بــازار فلــزات لنــدن و قیمــت نقدی چیــن کاهش ماه به 

ماه داشته است. 
همچنیــن بــا آماده شــدن بانــک مرکزی آمریــکا برای 
تعدیــل تدابیــر محــرک مالــی دوران کرونــا، قیمــت مــس 
کاهــش پیــدا کرده اســت. بانــک مرکزی آمریکای ســیگنال 
افزایش نرخ های بهره و تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه را 
به بازار مخابره کرده است. این خبر به نفع دالر آمریکا به 
ضرر صنعت مس شده است؛ چراکه دالر آمریکا و کاالها 

معموال رابطه معکوسی دارند.
از ســوی دیگــر، چین که دومین اقتصــاد بزرگ جهان 
اســت، همچنــان نشــانه هــای نوســان را بــروز مــی دهــد. 
ایــن کشــور بزرگتریــن مصرف کننــده و تولیدکننــده مــس 
پاالیش شــده اســت. جدیدترین مســئله مربوط بــه بحران 
انــرژی می شــود کــه بــر تولیــد مــس و همچنیــن صنعــت 
تولیــد ایــن کشــور تاثیــر گذاشــته اســت و هــر دو بخش با 

محدودیت هایی مواجه شده اند. 
عمــده انــرژی چیــن با اســتفاده از زغال ســنگ تولید 
می شــود کــه عرضــه آن بــه پاییــن ســطح ضــروری کاهش 
پیــدا کــرده و متعاقبــا قیمتهــا را به ســطوح باالیی رســانده 
اســت. چندیــن اســتان چیــن محدودیت بــرای مصرف برق 
وضــع کرده انــد که در نتیجه تولیدکننــدگان برق ها را قطع 
و تولید کاالها را متوقف کرده اند. بعضی انتظار دارند این 
تعطیلی هــا روی موجــود بودن کاالهــای مصرفی در آمریکا 

تاثیر بگذارد.

بحران انرژی از لندن 
تا بیروت و دهلی

بحران انرژی به پدیده ای جهانی تبدیل شــده و هر 
پنــج قــاره را دربــر گرفتــه و ایــن همــه در حالــی رخ داده 
اســت کــه اقتصــاد جهانی پــس از بیش از دو ســال رکود 
ناشی از همه گیری کرونا،  تازه خود را آماده قرار گرفتن 

در مسیر رشد می کرد. 
بحــران انــرژی کــه ایــن روزهــا بــه دو شــکل کمبود و 
گرانــی رخ نمایــی می کنــد، هــر روز از یــک کشــور ســر بــر 
مــی  آورد و معضلــی جــدی بــرای مــردم یــک نقطــه از دنیــا 

ایجاد می کند. 

زنگ خطر تعطیلی کارخانه های 
انگلیس به صدا درآمد

بــرای نمونــه، اکثــر تولیدکنندگان انــرژی بر انگلیس 
شــامل تولیدکنندگان فوالد، شیشــه، سرامیک و کاغذ به 
دولت هشــدار دادند اگر درباره افزایش قیمت های عمده 
فروشــی گاز کاری نکند، ممکن اســت ناچار شــوند تولید 

را تعطیل کنند.
به گزارش ایســنا از رویترز قیمت عمده فروشــی گاز 
امســال در اروپــا ۴00 درصــد افزایش یافتــه که تا حدودی 
به دلیل ذخایر اندک و تقاضای قوی از سوی آسیا بوده و 

صنایع انرژی بر را تحت فشار قرار داده است.
کواســی  بــا  مذاکراتــی  روز جمعــه  مدیــران صنایــع 
کوارتنگ، وزیر بازرگانی انگلیس داشتند اما اعالم کردند 

این مذاکرات بدون راهکارهای فوری به پایان رسید.
گارث استیس، مدیرکل شرکت فوالدی UK Steel به 
شبکه ITV News گفت: اگر دولت اقدامی صورت ندهد، 
در آن صــورت اساســا بخش فــوالد در زمان های خاصی از 
روز شــاهد توقف بیشــتر و بیشــتر تولید می شــود و این 

توقف ها طوالنی تر خواهد شد.
انــدرو الرج، مدیرکل کنفدراســیون صنایع کاغذ هم 
بــه ایــن شــبکه گفت: مجبور شــدن کارخانه هــا به توقف 
را منتفــی  انــرژی  افزایــش هزینه هــای  بــه دلیــل  تولیــد 

نمی داند.
شیشــه  تولیدکننــدگان  انجمــن  از  دالتــون  دیویــد 
انگلیس اعالم کرد: بعضی از شرکت ها چند روز بیشتر تا 

تعطیلی تولید فاصله ندارند.
وزیــر بازرگانــی انگلیــس پــس از دیــدار روز جمعــه 
کوارتنــگ بــا ســران صنعــت گفــت: مصمــم اســت آینــده 
رقابتــی بــرای صنایع انــرژی بر انگلیس تامیــن کند و قول 
داد در روزهــای آینــده به همکاری نزدیک با شــرکت ها به 
منظور درک بیشــتر و کمک به خنثی کردن پیامدهای هر 

گونه افزایش هزینه ها روی کسب وکارها ادامه دهد.

ادامه خاموشی لبنان در روزهای آینده
لبنــان نیــز در پــی کمبود ســوخت و توقــف فعالیت 
دو نیروگاه برق بزرگ این کشــور روز شــنبه به خاموشــی 
فرو رفت و این خاموشــی در روزهای آینده ادامه خواهد 

داشت.
یــک مقــام دولتــی لبنــان بــه رویتــرز گفــت: در پــی 
کمبود سوخت که باعث شد دو نیروگاه بزرگ این کشور 
فعالیتشان را متوقف کنند، این کشور، برقی که به طور 

مرکزی تولید شود، ندارد.
او افــزود: شــبکه بــرق لبنــان در ظهــر روز شــنبه به 
طور کامل متوقف شــد و بعید اســت تا دوشــنبه یا چند 

روز دیگر کار کند.
شــرکت بــرق دولتــی لبنــان در بیانیــه ای تاییــد کرد 
کــه تاسیســات ترمو الکتریک در نیــروگاه زهرانی متوقف 
شــده اســت. فعالیت تاسیسات دیر عمار هم روز جمعه 

متوقف شد. 
تــالش  بــرق دولتــی  لبنانــی گفــت: شــرکت  مقــام 
مــی کنــد از ذخایــر نفــت کــوره ارتــش بــرای اداره موقتی 
نیروگاههــا اســتفاده کنــد امــا ایــن اتفــاق بــه ایــن زودی 

نخواهد افتاد.
بســیاری از مردم لبنــان از ژنراتورهای خصوصی که 
با دیزل کار می کنند، استفاده می کنند؛ اما عرضه دیزل 

هم دچار کمبود است.

خاموشی در کمین پایتخت هند
همچنین ســر وزیر دهلی نو روز شــنبه درباره وقوع 
بحــران بــرق در پایتخــت ۲0 میلیــون نفــری هنــد به دلیل 

کمبود زغال سنگ هشدار داد.
آروینــد کجریــوال از نارنــدرا مــودی، نخســت وزیــر 
هند خواســت زغال ســنگ و گاز بیشــتری به نیروگاه های 

تامین کننده نیروی دهلی اختصاص دهد.
کجریوال در این نامه نوشته است: دهلی نو ممکن 
اســت بــا بحــران نیــرو روبــه رو شــود.  ذخایــر زغال ســنگ 
حداقل یک نیروگاه تمام شده و بقیه نیروگاه ها به مدت 
یــک تــا چهــار روز ذخیــره دارنــد. کمیســیون رگوالتــور برق 
مرکــزی نیروگاه هــا را ملــزم کرده اســت به مــدت 10 تا ۲0 

روز ذخیره داشته باشند.
قیمــت ســوخت های تولیــد نیــرو در سراســر جهــان 
افزایش پیدا کرده اســت؛ زیرا رشــد صنعتی، تقاضا برای 
بــرق را بــاال بــرده و باعــث کمبود عرضه زغال ســنگ و گاز 

طبیعی مایع شده است.
رویتــرز روز جمعــه گــزارش کــرده بــود در هند بیش 
از نیمی از 1۳5 نیروگاه زغال ســوز که حدود ۷0 درصد از 
برق این کشور را تامین می کنند، ذخایر سوخت به مدت 

کمتر از سه روز دارند.
بــا ایــن حــال دولت فــدرال بــه مــردم اطمینــان داده 

است که میزان کافی برق در کشور وجود دارد.
تقاضــا بــرای نیروی صنعتی پس از موج دوم شــیوع 
ویــروس کرونــا در هنــد افزایــش پیــدا کــرده و فعالیــت 
اقتصادی ببیشتر، مصرف زغال سنگ را در این کشور که 
دومیــن مصرف کننــده بزرگ زغال ســنگ در جهان اســت، 

افزایش داده است. 
از ســوی دیگــر، افزایــش اختــالف بیــن قیمت هــای 
داخلــی پایین تــر و قیمت های جهانی باالتــر، واردات زغال 
ســنگ را غیراقتصــادی کــرده و نیروگاه هــای هنــدی بــرای 
تامیــن خــوراک در حالــی کــه ســطح ذخایــر آنها بــه رکورد 

پایینی سقوط کرده است، به تقال افتاده اند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با دفاع از مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به 
نمایندگان مجلس »قویا« توصیه کرد که به تصویب این مواد رای مثبت دهند

در سایت روزنامه بخوانید:
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تخم مرغ  دانه ای ۱۴۴۰ 
تومان شد

بــاافزایــشعرضــهتخممــرغبهبــازار،قیمتهر
کارتنتخممرغاز۳۲۰هزارتومانبه۲۶۰هزارتومان

کاهشیافتهاست.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، در شــهریور امســال بازار 
کاالهای اساسی با افزایش چندین باره قیمت تخم مرغ 
روبه رو شد به نحوی که هر عدد تخم مرغ از 1350 به 
1700تومــان رســید. اکنــون بــا افزایش عرضــه تخم مرغ 
بــه بــازار قیمــت هر کارتن تخم مــرغ از 320هزار تومان 
بــه 260هــزار تومــان رســیده اســت. بــر همیــن اســاس 
قیمــت هــر دانــه تخــم مــرغ در بــازار از 1770تومــان بــه 
1440تومان رســیده اســت. البته با وجود کاهش قیمت 
تخــم مــرغ در ســایر کاالهــا از جملــه تــن ماهــی شــاهد 
افزایــش 20درصــدی قیمــت هســتیم بــه نحــوی کــه تن 
ماهی 26هزار تومانی به 32هزار تومان رسیده است.

کاهش زمان استعالمات 
صنفی از نیروی انتظامی

رئیــسوهیــاترئیســهاتاقاصنافایرانبهمناســبت
بزرگداشــتهفتــهنیــرویانتظامــیبــاســرهنگعلــی
نــوروزی،رئیسپلیسنظارتبراماکنعمومینیروی

انتظامیومعاونانایننهاددیداروگفتگوکردند.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف ایران، 
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران در ایــن دیــدار ضمــن تبریک 
هفتــه نیــروی انتظامی گفت: همــکاری اصناف و پلیس 
اماکن ســابقه ای درخشــان دارد و این تعامل و همکاری 
در ایامــی کــه کشــور درگیــر بحــران بیمــاری کرونــا بــود 
گســترده تر شــد و شــکل تــازه ای بــه خود گرفــت. پلیس 
اماکــن همان طــور که انتظار می رفت با ورود به موضوع 
حفاظت از سالمت جامعه در کنار اصناف قرار گرفت.

ســعید ممبینی افزود: در بازرســی های انجام شده 
از واحدهای صنفی، برخورد پلیس اماکن با صنوفی که 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کردند توأم با حفظ 
عــزت و احتــرام بــرای آنان بوده و ایــن موضوع عالوه بر 

تهران در تمامی کشور مصداق دارد.
وی همچنین با اشــاره به شــعار »پلیس هوشــمند، 
امنیــت پایــدار« که به عنوان شــعار هفته نیروی انتظامی 
در نظــر گرفتــه شــده اســت، تصریــح کــرد: کاهــش زمــان 
اســتعالمات صنفی بــا راه اندازی ســامانه ای بدین منظور، 
یکی از اقدامات مثبتی اســت که با همکاری ســازمان ها و 
نهادهای مختلف از جمله پلیس اماکن محقق شده است.
ممبینــی همچنیــن بــه نقــش متقابــل اصنــاف در 
تأمیــن امنیــت جامعــه اشــاره کــرد و افزود: هــر کجا که 
چــراغ مغــازه ای روشــن باشــد مــردم احســاس امنیــت 
بیشــتری دارند. عالوه بر این، اصناف همواره در تعامل 
بــا پلیــس در برقــراری امنیــت اقتصــادی و اجتماعــی از 
هیــچ تالشــی فروگــذار نکــرده اســت و پیونــد اصنــاف و 

نیروی انتظامی محکم و استوار است.
رئیــس پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومــی نیــروی 
انتظامی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از رئیس و هیات 
رئیســه اتــاق اصنــاف ایران بــه موجب این دیــدار گفت: 
همکاری و تعامل اصناف و نیروی انتظامی چشــمگیرتر 

از گذشته است.
سرهنگ علی نوروزی افزود: پلیس اماکن همواره 
تالش دارد تا نگاه سلبی به هیچ قشر و گروهی نداشته 
اســت.  نیــز همین طــور  اصنــاف  در خصــوص  و  باشــد 
اصنــاف و بازاریــان بــرای تأمیــن معــاش خــود و خدمــت 
بــه مــردم زحمــت می کشــند و مــا باید مســیر فعالیت را 
بــرای آنــان هموار کنیم. در واقع اصناف همواره در کنار 

پلیس بوده اند و این همراهی دو سویه است.
وی در ادامه، در خصوص شعار »پلیس هوشمند 
و امنیــت پایــدار« بیــان کــرد: تالش کرده ایم کــه به این 
شــعار، جامه عمل بپوشــانیم. کاهش زمان استعالمات 
مجموعــه  امیدواریــم  و  اســت  پلیــس  برنامه هــای  از 
بیشــتری  تجلــی  زودی  بــه  مــا  الکترونیــک  اقدامــات 
در اصنــاف یابــد تــا دغدغــه دولــت مبنــی بــر رفــع موانع 

کسب وکار را مرتفع سازیم.

قیمت انواع موتورسیکلت 
در ۱۸ مهر ۱۴۰۰

قیمتهایذکرشدهدرجدولزیربراساسنرخ
بازاراستوممکناستخریدوفروشباقیمتهای

متفاوتیانجامشود.
موتــور  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ســیکلت یکی از وســایل نقلیه مورد توجه جوانان است 
و در حالی که خیابان ها از ترافیک مملو شده اند، خیلی 

از افراد تمایل به خرید موتور سیکلت دارند.
قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است:

قیمت )تومان( مدل موتور سیکلت 

87.000.000آپاچی 200

200RS 94.000.000 باجاج پالس

 180S TNT 74.000.000بنلی

67.500.000تی وی اس ویگو

 rs150 43.600.000 همتاز

 Z250  289.000.000  )1398(کاوازاکی نینجا

267.000.000کاوازاکی نینجا 250 

39.000.000کویر موتور رادیسون 125

150-S2 39.000.000کویر موتور

33.000.000 رهرو سی جی 125 

79.000.000هوندا کلیک 150

 155 AEROX 112.000.000یاماها

183.000.000وسپا اسپرینت 150

198.000.000وسپا پریماورا 150  

اخبـــــــــــــــــار

بــر نظــارت دفتــر مدیــرکل گفتــه بــه
فرودگاههــا،شــرکتهاومؤسســاتهوانــوردی
شــدن الزامــی کشــوری، هواپیمایــی ســازمان
کارتدیجیتالواکسنبرایمسافرانپروازهای
خارجیبهمعنایحذفآزمایشپی.سی.آراز

پروتکلهایبهداشتیسفرنیست.
حســن خوشــخو در ایــن باره بــه ایرنا گفت: 
مسافران پروازهای خارجی از این پس موظف به 
ارائه کارت واکسیناســیون دیجیتال صادرشده از 

سوی وزارت بهداشت هستند.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا الزامــی 
شــدن ایــن کارت در پروازهــای خارجــی به معنای 
حذف آزمایش. پی. سی. آر در سفرهای خارجی 
اســت، افزود: اینکه مســافر پــرواز خارجی بتواند 
بــدون همــراه داشــتن برگــه ســالمت یــا همــان 
آزمایش پی. سی. آر سفر کند بستگی به قوانین 

و مقررات کشور مقصد دارد.
خوشــخو توضیــح داد: بــر اســاس تاکیــد و 
بــه ســازمان هواپیمایــی  ابــالغ وزارت بهداشــت 
فعال مسافران پروازهای خروجی عالوه بر همراه 
تســت بایــد  واکســن،  دیجیتــال  کارت   داشــتن 

پــی. ســی. آر را هــم بــه همــراه داشــته باشــند. 
ممکــن اســت کشــور مقصد بــه هر دلیلی تســت 

پی. سی. آر را هنوز قطعی بداند.
مدیــرکل دفتــر نظارت بــر فرودگاه هــا ادامه 
داد: در واقــع ایــن خبــر به معنــای حذف آزمایش 
ســفر  بهداشــتی  پروتکل هــای  از  آر  ســی.  پــی. 
نیســت، ممکــن اســت کشــور آلمان بــا تایید پنج 
گروه از واکســن ها اعالم کند واکســینه های مورد 
نظر بدون تســت پی. ســی. آر وارد کشــور شــوند 
امــا کشــوری هــم وجــود دارد که فعــال در قوانین 
خود اعالم کرده است که به همراه داشتن کارت 

واکسن کفایت می کند.

مسافرانپروازهایخارجی
موظفبهارائهکارت

واکسیناسیوندیجیتالهستند
ســازمان  اعــالم  اســاس  بــر  همچنیــن 
هواپیمایی کشــوری، مســافران پروازهای خارجی 
موظــف بــه ارائــه کارت واکسیناســیون دیجیتــال 

صادرشده از سوی وزارت بهداشت هستند.
هواپیمایــی  ســازمان  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 

کشــوری، علــی شــریفی زارچی، سرپرســت مرکز 
مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در نامــه ای بــه معــاون 
حمــل و نقــل وزارت راه و شهرســازی تاکیــد کرد: 
تنهــا مــدرک معتبــر واکسیناســیون ایــران، کارت 
بهداشــت  وزارت  ســوی  از  دیجیتــال صادرشــده 
است که از طریق سامانه salamat.gov.ir صادر 

شده است.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت جهــت تعیین 
انگلیســی  دیجیتــال  واکســن  کارت  اصالــت 

)مخصــوص مســافران بــه خــارج کشــور(، کافــی 
منــدرج   )QR-Code( بعــدی  دو  بارکــد  اســت 
تلفــن  گوشــی  یــک  وســیله  بــه  کارت  روی 
همــراه اســکن شــود. ایــن خبــر مــی افزایــد: در 
نشــانی بــا  صفحــه ای  کارت،  اصالــت   صــورت 

https://vaccinecard.health.gov.ir بــاز خواهــد 
شد که عینا تصویر کارت دیجیتال فرد را نمایش 

می دهد.
آژانس هــای  تمامــی  بــه  موضــوع  ایــن 
و  داخلــی  هواپیمایــی  شــرکت های  مســافرتی، 

خارجــی مســتقر در کشــور و ســایر شــرکت های 
ذیربط منعکس شده است.

در این اطالعیه آمده اســت، اطالع رســانی 
مناســب به مشــتریان این شــرکت ها به گونه ای 
انجام شود که حداقل دو هفته قبل از مسافرت 
بــرای تهیــه کارت دیجیتــال واکســن اقــدام کنند 
تــا در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل، مراتــب را 
واکســن  کارت  در  خطــا  اعــالم  فــرم  طریــق  از 
salamat.gov.ir ســامانه  همــان  در   )موجــود 

پیگیری شود.

بــهگفتــهعضوهیاتمدیــرهانجمنصنایع
لــوازمخانگــیایــران،ایــنانجمــنســندیرابــه
عنــوانســندتوســعهلــوازمخانگیمنتشــروبه

وزارتصمتارائهکردهاست.
قاســم مصطفــوی در ایــن بــاره بــه باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، گفــت: مــا چنــد مســیر بــرای 
قاچــاق داریــم کــه یکــی از آن ها مســیر رســمی و 
دیگــری مســیر غیر رســمی اســت. در مســیر غیر 
رســمی محصــول با لنــج و به صــورت قاچاق وارد 
کشــور می شود و باید ســازمان های مختلف برای 
کنترل آن وارد عمل شوند، اما بخشی از واردات 
به واسطه هماهنگ نبودن برخی از سازماندهی 
دولتی انجام می شــود. مثال زمانی که موضوعاتی 
مثــل کولبــری، واردات مســافری و تــه لنجــی را 

مطــرح می کنیــم همیــن موضــوع بــه راهــی بــرای 
ورود محصوالت قاچاق تبدیل شده است.

او تصریح کرد: آمار ها متفاوت است، اما به 
نظــر می رســد 30 تــا 40درصد بازار لــوازم خانگی 
در اختیار محصوالت قاچاق باشد.  این راهکاری 
نیســت کــه یک بــاره اجــرا شــود و از فــردا جلــوی 
قاچاق را بگیرد. گاهی علت بروز قاچاق معلولی 
از علت های دیگری است. اگر ما ساختار درستی 
مدیریــت  قاچــاق  شــک  بــدون  باشــیم  نداشــته 
نخواهد شد، پس باید اثر بخشی و کارایی تولید 

را باال ببریم.
ایــن مقــام مســئول گفــت: مقیــاس تولیــد، 
تولید انبوه و ســلیقه مشــتریان مطرح اســت. تا 
زمانــی کــه تولید ما نتواند اعتمــاد الزم را در بازار 

ایجــاد کنــد برند هــای ملــی رشــد نخواهنــد کــرد. 
بدون شــک گروهی از مشــتری ها به سمت اقالم 
خارجــی حرکــت خواهند کــرد، اما بایــد در بخش 
تولیــد بــه قــدری کیفیت را ارتقــا ء دهیم و قیمت 
تمام شده را کاهش دهیم که تولید ما به ایده آل 
مشــتری ها نزدیک شــود. این کار خود به خود به 

کاهش سهم قاچاق منجر خواهد شد.
مصطفــوی گفــت: در مبــارزه بــا قاچــاق باید 
اشــتغال اســتان های مرزی را هم در نظر گرفت. 
به نظر می رســد بخشــی از قاچاقی که به صورت 
کولبــری اتفــاق می افتــد، آگاهانــه اســت و دولت 
ایــن موضــوع را می دانــد. موضوعــات ایــن چنینی 
وجــود دارد کــه تــا مشــکالت ریشــه ای مــا مثــل 
اشــتغال و بیــکاری برطــرف نمی شــود پیامــد ایــن 

موضوعات را خواهد داشت.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنایــع لــوازم 
خانگــی ایــران بیــان کــرد: مــا چنــد موضــوع کالن 
و چنــد موضــوع خــرد داریــم. تــا زمانــی کــه بــه 
موضوعــات کالن نپردازیــم این موضوعات خرد را 
گاهــی نمی تــوان مدیریت کــرد. موضوعات اصلی 
ما نرخ ســرمایه گذاری منفی اســت که نتیجه آن 
بیــکاری خواهد شــد. بایــد امنیت ســرمایه گذاری 
فراهــم شــود و رتبــه ایــران در رقابت پذیــری بــه 
عنــوان یکــی از چنــد شــاخص کالن مورد بررســی 
قرار بگیرد در بســیاری از وضع کشــور ما چندان 
مناســب نیســت. نرخ تــورم نرخ باالی تســهیالت 
بانکــی را داریــم تــا این مشــکالت برطرف شــوند . 
شــاید  و  بــود  خواهــد  مقطعــی  کوچکــی  اقــدام 

انســجام الزم را نداشــته باشــد؛ بــه همیــن دلیل 
گاهــی شــاهد هســتیم کــه بعــد از 10ســال اتفاق 

مناسبی نمی افتد.
او گفت: تا زمانی که ســند توســعه ملی و 
زیرســاختی نداشــته باشــیم که تمــام ارگان های 
دولتی به آن پایبند و متعهد باشند، نمی توانیم 
بــا اقدامــات بریده بریــده انتظار رســیدن به یک 
مدینه فاضله را داشــته باشــیم. باید نقشــه راه 
درســتی تدویــن شــود و بــه همین دلیــل انجمن 
صنایــع لــوازم خانگــی ســندی را به عنوان ســند 
توســعه لوازم خانگی منتشــر و به وزارت صمت 
ارائــه کــرده اســت کــه اگــر بــه درســتی عملیاتی 
شــود کمــک بســیار موثری در این حــوزه خواهد 

داشت.

بــهگفتــهمعــاونوزیــرصمــت،از۱۷مهــر
فروشوعرضهمحصوالتروغنموتورصرفابه
عامــانوخریــداراندارایپروانــهکســبکهدر
ســامانهجامــعتجــارتدارایکدهســتند،منوط
شــدودرغیراینصورتعرضهخارجازشــبکهو

تخلفمحسوبخواهدشد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، عباس تابش 
در این باره گفت: جلسات مستمر و پیگیری های 
اثر بخش در روند مطلوب طرح اســتقرار سامانه 
و  اســت  داشــته  مهمــی  نقــش  تجــارت  جامــع 
چهــار شــرکت تولیدکننــده روغن موتــور از هفته 
آینــده بــه صــورت آزمایشــی بــه عرضــه و فــروش 

محصــوالت خود در ســامانه جامع بــه نمایندگان 
و عامالنــی کــه کد نقش دریافــت کرده اند، اقدام 

خواهند کرد.
او ادامــه داد: از 17 مهــر نیز فروش و عرضه 
محصــوالت بــه عامــالن و خریــداران دارای پروانه 
کســب که در ســامانه جامع تجارت نقش داشته 

باشند منوط می شود.
از اردیبهشت نودوهفت، همه فعالیت های 
بایــد   ، کاال  واردات  ســفارش  ثبــت  بــه  مربــوط 
نشــانی بــه  ایــران  تجــارت  ســامانه  طریــق   از 

توســط  ســامانه  ایــن  می شــد.  انجــام   ntsw.ir
مرکز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صنعت 

و معــدن و تجــارت راه انــدازی شــد تــا بــا قاچاق به 
صورت هوشمندانه مقابله شده و مبادالت تجاری 

در بستری قانونی و شفاف، رهگیری شود.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین گفت: 
صنعــت،  ســازمان های  بــه  کــه  مکاتبــه ای  طــی 
ابــالغ خواهــد شــد  اســتان ها  تجــارت  و  معــدن 
اعــالم می شــود، از 17 مهــر عرضــه و فــروش ایــن 
محصــوالت، صرفــاً بــه خریدارانــی کــه دارای کــد 
نقــش در ســامانه جامــع تجــارت هســتند، انجام 
خواهــد شــد و در غیــر این  صورت عرضــه خارج از 

شبکه و تخلف محسوب خواهد شد.

معاون وزیر صمت در ادامه، افزود: با توجه 
بــه اینکــه زمان شــروع پــروژه و به تبــع آن مبنای 
گزارش گیــری اطالعات تولیــد، فروش و موجودی 
واحدهــای تولیدکننــده در ســامانه از مــورخ 20 
شهریور انجام می پذیرد، واحدهای تولیدکننده و 
شــرکت های پخش موظف هستند موجودی خود 
تــا مــورخ 20شــهریور را احصــاء و در قالــب ســند 
انبارگردانــی کاهشــی در بخش اظهــار خروج کاال 

در سامانه ثبت کنند.
مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان  رئیــس 
و تولیدکننــدگان بیــان کــرد: در زمینــه پوشــک، 
واحدهــای تولیــدی می بایســت، اطالعــات تولیــد 

و بــه ویــژه فــروش خــود به تفکیــک خریــداران را 
مبتنــی بــر واحــد اندازه گیــری اعالمی در ســامانه 
ثبــت کننــد و از تاریــخ 17 مهــر کلیــه مراجــع و 
مبنــای  بــر  مکلفنــد صرفــا  متولــی  دســتگاه های 
اطالعــات مندرج در ســامانه در خصوص عملکرد 
شــرکت های مذکور از تامین مواد اولیه تا فروش 
محصول نهایی و... اقدام کنند. تابش بیان کرد: 
در مرحلــه بعــدی فــروش انــواع پوشــک و پــودر 
شــوینده صرفــا بایــد بــه خریدارانی کــه دارای کد 
نقش هســتند انجام پذیرد و بر این اســاس کلیه 
عوامــل توزیــع و عرضه مکلف به اخذ کد نقش و 

ثبت نام در سامانه خواهد بود.

دفاتــر صنفــی انجمــن رئیــس گفتــه بــه
ســریانکا و تونــس ایــران، مســافرتی خدمــات
برایازســرگیریروابطگردشــگریبــاایراناعام

آمادگیکردند.
حرمــت هللا رفیعــی در دیــدار جداگانــه ای که 
بــا ســفیر جدیــد تونــس در تهــران و وزیــر انــرژی 
ســریالنکا در ســفر اخیرش به ایران داشته است، 
بــه ایســنا گفت: ســفیر انرژی ســریالنکا به تازگی 
ســفری بــه ایــران داشــت کــه از بخــش خصوصــی 
گردشــگری ایران نیز دعوت شــد تا درباره توســعه 
ایــران و  همکاری هــای دوجانبــه گردشــگری بیــن 

سریالنکا گفت وگو شود.
او افزود: رابطه گردشگری ایران با سریالنکا 
کامــال یک طرفــه اســت، ســریالنکا بیشــتر مقصــد 
کشــور  ایــن  از  مــا  و  اســت  ایرانــی  گردشــگران 
توریســت نداریــم،  چون در ســلیقه و هدف ســفر 
انــرژی  وزیــر  بــا  دیــدار  در  امــا  نبوده ایــم،  آن هــا 
ســریالنکا کــه بــه نمایندگــی از دولــت ایــن کشــور 
به ایران ســفر کرده بود،  درخواســت کردیم روابط 
دوسویه ای بین دو کشور برقرار شود که قرار شد 

در دیدار با بخش گردشگری سریالنکا این برنامه 
را جدی تر پیگیری کنیم.

رفیعــی بیان کــرد: البته معتقدم گردشــگری 
ایــران  گردشــگری  چــرخ  می توانــد  هــم  خروجــی 
را بــه حرکــت درآورد، برخــالف آن چــه مســؤوالن 
فکــر می کننــد. از بیــن هشــت تــا 10میلیــون نفری 
که در ســال های گذشــته به خارج از کشــور ســفر 
می کردند فقط حدود چهار میلیون نفر زائر عتبات 
عــراق بودنــد، حدود یک میلیون نفر هم ســفرهای 
تجــاری و کاری داشــتند و ســوای آمــار ایرانی هایی 
کــه در خــارج از کشــور زندگــی می کننــد و ورود و 
خروج شــان نیز محاســبه می شــود، آیا سفر سه تا 
چهــار میلیــون نفــر در ســال بــه خارج از کشــور از 
بیــن 85 میلیــون نفــر جمعیت ایران،  عــدد زیادی 
اســت؟ توجه کنیم که  این مسافران، نوعی سفیر 
به حســاب می آیند که می توانند فرهنگ ایرانی ها 
را معرفــی کننــد و معادالت پروژه ایران هراســی را 

به هم بزنند.
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن صنفــی دفاتــر 
خدمات مســافرتی ایران گفت: به عنوان شــخصی 

کــه عِــرق ملــی دارم در چنیــن دیدارهایــی حتمــا 
دربــاره ظرفیت هــای ایــران صحبــت می کنــم، نــه 
این کــه فقــط از رتبه جاذبه هــای طبیعی و تاریخی 
ایــران و یــا چهــار فصــلِ همزمــان  بگویــم، بلکــه 
شدیدا تاکید می کنم طرف مقابل باید به این باور 
برســد ایــران کشــور امنــی اســت و خودشــان برای 

ما تبلیغ کنند.
او همچنیــن دربــاره دیــدار بــا ســفیر جدیــد 
خــالء  بــه  همیشــه  مــا  گفــت:  ایــران  در  تونــس 
دیپلماسی گردشگری نقد وارد کرده ایم، به ندرت 
پیــش آمــد کــه ســفیر ایــران در کشــوری دغدغــه 
گردشــگری داشــته باشــد و در ایــن راســتا تــالش 
کنــد،  درحالــی کــه ســفرای کشــورهای دیگــر بــه 
محض استقرار در ایران، دنبال گردشگران کشور 
مــا هســتند. دیــدار با ســفیر جدید تونــس هم که 

اخیرا انجام شد، به دعوت آن ها بود.
او افزود:  قطعا تمایل تونس برای ازسرگیری 
دوباره ســفر ایرانی ها به این کشــور اســت، اما از 
موقعیــت دیــدار با ســفیر تونــس اســتفاده کردیم 
تونــس  بــا  مشــترک  تورهــای  اجــرای  پیشــنهاد  و 

را مطــرح کردیــم کــه قــرار شــد در دیــدار با بخش 
گردشــگری این کشور، موضوع همکاری سه جانبه 
ایران، تونس و یک کشــور ســوم، جدی تر بررســی 

و پیگیری شد.
رفیعــی ادامــه داد: در دیــدار با ســفیر تونس 
پیشــنهاد طراحــی بســته ســفر بیــن ایــران، تونس 
ایــن مســیر  تــا  یــک کشــور دیگــر مطــرح شــد  و 
یک طرفــه و فقــط به ســمت تونس نباشــد. درباره 
برقــراری پــرواز مســتقیم بیــن ایــران و تونــس نیز 
صحبت هایــی شــد و ســفیر تونــس نیز اعــالم کرد 
کــه با یکی از کشــورهایی که بیشــترین توریســت 
را در تونــس دارد، یعنــی ایتالیا یا فرانســه مذاکره 
خواهــد کــرد تــا پکیــج مشــترکی تعریــف شــود و 
توریســت های کشور سوم پس از این که تونس را 

دیدند، برای چند روزی به ایران سفر کنند.
او افزود: این پیشنهاد به عمان هم داده شده 
بود که با کرونا مواجه شــد وگرنه ورود گردشــگران 
از عمــان رونــد افزایشــی را در پیــش گرفتــه بود. ما 
ایــن ایــده را حتــی بــا ترکیــه و جمهــوری آذربایجــان 
بــرای مقطعــی پیــش بردیــم کــه بــا کرونــا مواجــه 

شــدیم. رئیــس هیــأت مدیــره انجمن صنفــی دفاتر 
خدمــات مســافرتی ایــران بیان کرد: اگر به درســتی 
برنامه ریــزی شــود هــم پروازهــای مســتقیم صرفــه 
اقتصــادی پیــدا می کنــد و صندلــی هواپیمــا در ایــن 
مسیر خالی نمی ماند و هم تعداد سفر گردشگران 

ورودی به ایران رشد فزاینده ای خواهد داشت.
او همچنین گفت: با روند موجود پیش بینی 
مــا ایــن اســت کــه از ابتــدای ســال نو میــالدی، به 
درمی آیــد  حرکــت  بــه  گردشــگری  چــرخ  تدریــج 
بخــش  از  بنابرایــن  گرفــت.  خواهــد  ســرعت  و 
خصوصی و دولتی درخواســت دارد که برای نوروز 
برنامه ریــزی ســنگینی داشــته باشــند و دولت هم 

بستر را فراهم کند.
رفیعــی دربــاره وضــع پروازهــای مســتقیم بین 
ایــران ـ  ســریالنکا نیــز  اظهــار کــرد:  ایــران ـ  تونــس و 
پــرواز مســتقیمی کــه بین ایــن ایران و این کشــورها 
امــا  بــوده،  ترانزیــت  معمــوال  پروازهــا  نداشــتیم، 
ایــن پیشــنهاد بــه هــر دو کشــور داده شــد کــه اگــر 
برنامه ریزی دقیقی انجام شود و بر مبنای آن حرکت 

کنیم، پرواز مســتقیم حتما برقرار خواهد شد.

اعامآمادگیتونسوسریانکابرایازسرگیریگردشگریباایران
به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، در دیدار با سفیر تونس پیشنهاد طراحی بسته سفر بین ایران، تونس و یک کشور دیگر مطرح شد تا این 

مسیر یک طرفه و فقط به سمت تونس نباشد

فروشوعرضهروغنموتورخارجازشبکهتخلفاست

»سندمبارزهباقاچاقلوازمخانگیدرراهاست«
به گفته عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، بخشی از قاچاقی که به صورت کولبری اتفاق می افتد، آگاهانه است و دولت نیز موضوع را می داند 

آزمایشپی.سی.آرازپروتکلهایبهداشتیسفرحذف
نشدهاست
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رئیس انجمن تولیدکنندگان 
روغن زیتون، واردات روغن 

»پومیس« را تکذیب کرد
روغــن  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس  گفتــه  بــه 
زیتــون، واردات روغــن پومیــس واقعیــت نــدارد و بیان 
مطالب خالف واقع باعث تخریب صنعت غذا می شود.
مهــدی عبــدی در گفت وگــو بــا  خبرگــزاری تســنیم 
اظهــار کــرد: روغن زیتون های وارداتــی به صورت فرابکر 
و بکــر و بــا رعایــت تمــام دســتورالعمل های بهداشــتی و 

قانونی وارد کشور می شود.
او در پاســخ بــه ادعــای رئیس شــورای ملــی زیتون 
دربــاره واردات روغــن پومیــس و ضعــف دســتگاه های 
نظارتــی خاطرنشــان کــرد: ســازمان های نظارتــی نظیــر 
ســازمان ملی اســتاندارد و سازمان غذا و دارو در تمامی 
مراحل واردات، تصفیه، بســته بندی و توزیع روغن های 
زیتــون تولیــدی در کشــور نظــارت دارنــد و در ســال های 
روغــن  واردات  زمینــه  در  گزارشــی  هیچ گونــه  اخیــر 
پومیس، بسته بندی و توزیع آن در کشور وجود ندارد.

رئیس انجمــن تولیدکنندگان روغن زیتون تصریح 
کرد: اتهام زنی های بی اساس در زمینه روغن های زیتون 
وارداتــی بــا هدف هــای خاص صــورت می گیــرد و عده ای 
بــا ایــن بهانه ها بــه دنبال جلوگیــری از واردات، افزایش 
قیمــت روغــن زیتــون در کشــور و ســودهای هنگفــت 
هســتند. عبــدی متذکــر شــد: در ســال های اخیــر برخی 
افــراد بــا اظهاراتی غیرکارشناســی به صنعــت غذا لطمه 
زده انــد و باعــث شــدند تــا مــردم بــه صنعت غــذا بدبین 
شــوند که یک نمونه از این اظهارات نادرســت در زمینه 

کیفیت روغن زیتون های وارداتی است.
روغن  تفاله زیتون )پومیس(، روغنی اســت که از 
تفاله زیتون یا پومیس استخراج می شود. پس از اتمام 
اســتخراج مکانیکــی روغــن زیتــون، تقریبــاً 5–8درصــد 
روغن در تفاله باقی می ماند که پس از آن باید با کمک 
حالل هایــی نظیــر هگــزان اســتخراج شــود که تنهــا برای 

مصارف صنعتی کاربرد دارد.

درخواست واردکنندگان 
نهاده دامی از بانک مرکزی: 
زمینه پرداخت هزینه های 

دموراژ با ارز نیما فراهم شود
اتحادیــه واردکننــدگان نهاده هــای دام و طیــور ایــران از 
بانک مرکزی خواست تا رویه های بانکی الزم برای ایجاد 

پرداخت هزینه های دموراژ با ارز نیما فراهم شــود.
بــه گــزارش اتحادیه واردکننــدگان نهاده های دام و 
طیور ایران، در نامه این اتحادیه به معاونت ارزی بانک 

مرکزی آمده است:
»همانطــور که اســتحضار دارید، هزینــه دموراژ از 
جمله هزینه های متعارف در تجارت خارجی بوده که به 
ویژه در ســال های اخیر با توجه به شــرایط ویژه کشــور 
ســهم رو بــه افزایشــی را در هزینه هــای واردات به خود 

اختصاص داده است.
با توجه به اینکه در رویه های بانکی جاری، ردیفی 
برای تامین هزینه های دموراژ پیش بینی نشــده اســت، 
این امر مشکالت زیادی برای پرداخت این ارقام به ویژه 

در حوزه حسابرسی مالیاتی در پی داشته است.
لــذا ضمــن ارســال نامــه شــماره ۲۳5 /۷۲58/ص 
کشــور،  مالیاتــی  امــور  ســازمان   ۱400/۷/۱۷ مــورخ 
خواهشــمند اســت نســبت بــه تبییــن رویــه بانکــی الزم 
بــرای ایجــاد امــکان پرداخــت هزینــه دمــوراژ حتــی بــه 

صورت ارز به نرخ نیمایی را فراهم فرمایید.«

تکذیب آمار گمرک درباره 
واردات برنج

دبیــر انجمن واردکنندگان برنج می گوید، با توجه 
به مقایسه واردات برنج در سال 99 به کل سال 98، 

شاهد کاهش 50درصدی واردات برنج بوده ایم.
مســیح کشــاورز در گفت وگــو با خبرگــزاری مهر در 
واکنــش به اظهارات ســخنگوی گمــرک مبنی بر افزایش 
۳۳درصــدی ترخیــص برنــج از گمرک هــا در نیمــه اول 
امســال گفت: ما میزان واردات را با ســال ۹8 مقایســه 
می کنیم که شرایط کشور عادی بود و نه نرخ ارز تغییر 
کــرده بــود و نــه با شــیوع کرونا مواجه بودیــم که بر این 
اســاس، در کل ســال ۹۹ نســبت بــه کل ســال ۹8 بــا 

کاهش 50 درصدی واردات برنج مواجه بودیم.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی توضیــح داد کــه در 
۶ مــاه ســال گذشــته )۱۳۹۹( 44۱ هــزار تــن برنــج وارد 
کشــور شــد ضمــن اینکــه در 4 ماهــه امســال 400 هزار 
تن برنج وارد کردیم و علی رغم اینکه ســتاد تنظیم بازار 
اعالم کرد که ممنوعیت فصلی واردات برنج امسال هم 
اعمــال نمی شــود امــا بــا توجه به تغییر دولــت، خیلی از 
واردکنندگان ریسک نکرده و برنج وارد نکردند اما برخی 
دیگــر از واردکننــدگان ایــن کار را انجــام دادنــد و اکنون 
نیــز محموله هــای آنهــا به میــزان حدود ۷0 هــزار تن در 

گمرک ها رسوب کرده و اجازه ترخیص داده نمی شود.
کشــاورز تصریح کــرد: بنابراین در ۶ ماهه امســال 
جمعاً 5۲8 هزار تن برنج وارد کشور شده که ۱۲8 هزار 
تــن آن را دولــت و 400 هــزار تــن آن را بخش خصوصی 
وارد کرده است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح 
کــرد: در ایــن راســتا نامــه ای را بــه وزیر جهاد کشــاورزی 
نوشــتیم و پیشــنهاد دادیــم بــا توجــه بــه میــزان واردات 
برنــج و شــرایط بــازار کــه قیمت ها صعودی اســت، دوره 
بــه   ۱400 مهــر  در  جــاری  در ســال  واردات  ممنوعیــت 
پایــان برســد و واردکننــدگان بتوانند از مــاه مهر واردات 
را از ســر بگیرنــد تــا هــم بــازار بــه آرامــش برســد و هــم 
برنج های مانده در گمرک ها امکان ترخیص پیدا کند که 
متأسفانه وزیر این پیشنهاد را قبول نکرد و دستور داد 
تا نسبت به توزیع برنج های دولتی که شرکت بازرگانی 
دولتی آن را به عنوان ذخایر راهبردی وارد کرده، اقدام 

و بازار از این طریق تنظیم شود.

اخبـــــــــــــــــار

از  چندتــن  طــرح  وصــول  اعــالم  از  بعــد 
بر»جرم انــگاری  مبنــی  مجلــس  نماینــدگان 
بازگشــت نــدادن ارز صادراتــی ظــرف مــدت ســه 
مــاه«، کنفدراســیون صــادرات ایــران بــه عنــوان 
تشــکل باالدســتی حــوزه صــادرات غیرنفتــی بــا 
ارســال نامــه ای بــه محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس 
مجلس شــورای اسالمی خواستار توقف بررسی 

این طرح شده است.
طرحــی  گذشــته  هفتــه  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
در مجلــس اعــالم وصــول شــد کــه بر مبنــای آن، 
چنانچــه صادرکننــدگان ظــرف مــدت ســه مــاه از 
دریافــت ارز حاصــل از فــروش کاالهــای خــود در 
بازارهای صادراتی، آن را به کشــور بازنگردانند و 
تحویــل بانک مرکــزی ندهند، با برخورد دســتگاه 

قضایی مواجه خواهند شد.
بر اســاس این طــرح، تمامــی صادرکنندگان 
موظــف خواهنــد شــد پــس از فــروش کاالی خود 
در خــارج از کشــور، حداکثــر ظرف مدت ســه ماه 
از دریافت بهای کاال، ارز حاصل از صادرات را به 

بانک مرکزی ارائه کنند.
بــر مبنــای این طرح، خودداری از وارد کردن 
ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی 
معادل دو برابر بهای کاالی صادر شــده را در پی 
خواهد داشت و برای بار دوم عالوه بر لغو کارت 

بازرگانی متخلف، به حبس شــش ماه تا یکســال 
محکوم خواهد شد.

حــاال کنفدراســیون صادرات ایران با ارســال 
نامــه ای بــه محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس 

شورای اسالمی، خواستار توقف تصویب و اجرای 
این طرح شد.

در بخشــی از نامــه کــه بــه امضــای محمــد 
الهوتی، رئیس کنفدراسیون رسیده آمده است: 
بــا توجــه بــه شــرایط ســخت و پیچیــده تحریــم، 
بازگشت ارز ظرف مدت سه ماه عملیاتی نخواهد 
بــود و صرفــا منجــر بــه شــکل گیری تعــداد زیادی 
پرونــده قضایــی و رونــق اســتفاده از کارت هــای 
یکبارمصــرف در عرصــه صــادرات غیرنفــی کشــور 
خواهــد شــد کــه در نهایــت، مجلــس را بــه هدف 
از  ارز حاصــل  بازگشــت  کــه همانــا  خــود  واالی 
صادرات به چرخه اقتصادی کشــور و قرار گرفتن 
منابــع ارزی در اختیــار تامیــن کاالها، مواد اولیه، 
تجهیــزات و ماشــین آالت مــورد نیاز تولید اســت، 

نخواهد رساند.
کنفدراســیون صــادرات ایــران ضمــن تاکیــد 
دوباره بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
اخیــر  ابالغیــه  دقیــق  اجــرای  کــه  اســت  معتقــد 
محســن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
رفــع  بــه  اجرایــی، منجــر  از ســوی دســتگاه های 
مشــکالت کنونــی بازگشــت ارز صادراتــی شــده و 
دولــت را بــه ایــن اطمینــان خواهد رســاند که ارز 
حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی کشــور 
بازگشــت داده می شــود و در عیــن حــال، دغدغه 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در این 

حوزه را نیز برطرف خواهد کرد.

زینب غضنفری 
رئیس  کل ســازمان توســعه تجارت با بیان 
اینکه اکنون نفت صادر و در ازای آن فقط کاالی 
اساســی وارد می شــود، تاکید کرد که تهاتر نفت 
بــا تمــام کاالهــای مــورد نیاز کشــور با حــذف ارز 

۴۲00 تومانی قابلیت اجرا پیدا می کند.
نشســت  در  دیــروز  پیمان پــاک  علیرضــا 
خبــری بــا اصحاب رســانه درباره تهاتــر کاال اظهار 
کرد: آیین نامه اصالح ضوابط تجاری و ارزی برای 
تســهیل قوانین تجــاری ابــالغ شــده که یکــی از 

بخش های آن تهاتر کاالی صادراتی است.
او تصریــح کــرد: بــر اســاس ایــن آیین نامــه 
صــادرات کاالیــی انجــام می شــود، امــا بــه دلیــل 
ســخت بودن سیستم انتقال ارز، بازگرداندن ارز 
آن امکان پذیر نیست. در این شرایط، صادرکننده 
می تواند در ازای ارز، محصوالت مورد نیاز کشور 
را بــدون ســقف و ســابقه وارد کنــد کــه این روند 

صادرات در اوضاع فعلی را توجیه پذیر می کند.
رئیــس  کل ســازمان توســعه تجــارت تاکیــد 
بــا کاالهــای  کــرد: تهاتــر صــادرات نفــت عمدتــا 
اساســی صــورت می گیــرد زیــرا امــکان تبدیــل ارز 
4۲00 تومانــی نفــت بــا دیگــر محصوالت ســخت 

است.
او بــا بیــان اینکــه در یــک مــاه گذشــته ایــن 
تهاتــر بــا واردات نهاده های دامی، کنجاله ســویا، 

روغن و گندم انجام شده است، تصریح کرد: در 
صورتــی کــه ارز 4۲00 تومانی حذف شــود، زمینه 
بــرای تهاتــر صــادرات نفت با تمــام کاالهای مورد 

نیاز کشور فراهم می شود.

  توسعه صادرات

در گرو رونق تولید
بــا  تجــارت  توســعه  ســازمان  کل  رئیــس 
خاطرنشــان کــردن تاکیــدات رئیس جمهوری برای 
تجــارت بــا همســایگان ایــران تصریــح کــرد: ایــن 
موضــوع جــز اولویت هــای کشــور قرار گرفتــه، اما 
عملیاتــی کــردن آن بــه رونــق تولیــد گــره خــورده 

است.
پیمان پــاک بــا بیــان اینکــه اکنــون بســیاری 
یــا  تعطیــل  تولیــدی  واحدهــای  و  کارخانه هــا  از 
نیمه فعــال هســتند، یــادآور شــد: تــورم ادامــه دار 
ســال های اخیــر کــه موجــب کاهش قــدرت خرید 
مردم شده است را نمی توان در کوتاه مدت تغییر 
داد، اما به مرور با اتکا به بازار داخلی می توانیم 
شــاهد رونــق جــدی در تولیــد و ســپس صــادرات 

باشیم.
بــا  اینکــه توســعه صــادرات  بیــان  بــا  بــا  او 
اولویت بندی و پشــتیبانی سرعت می گیرد، تاکید 
کرد: ایجاد منابع ارزی از طریق توســعه صادرات 

غیرنفتی باعث می شود تا دولت، بازار ارز، تامین 
مواد اولیه و نهاده های تولید را تثبیت کند.

رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت با بیان 
اینکــه قوانینــی برای وضــع لجســتیکی، ارتباطات 
حجــم  و  بــازار  توســعه  کشــورها،  بــا  سیاســی 
صادراتی در حال تدوین است، اظهار کرد: برخی 
از کشورهای همسایه به همراه کشورهایی مانند 
هنــد، چین و آفریقا در اولویت ایجاد مســیرهای 
تجاری قرار دارند و نوع کاال و میزان صادرات آن 
حســاب شده اســت تا زمینه برای توسعه تجارت 

با کشورهای هدف فراهم شود.
چهــار  افــق  در  کــرد:  تاکیــد  پیمان پــاک 
ســال آینــده میــزان افزایــش صــادرات، الزامــات 
لجســتیکی، اوضاع بانکی، تعرفه ها، قراردادهای 
تجــاری، اصالح ســاختار صادرات، شــبکه رایزنان 
اعــزام  محلــی،  منابــع  از  اســتفاده  بــا  بازرگانــی 
هیات هــای تجــاری و اصــالح ســاز و کار تجــاری 

برنامه ریزی است.
تامیــن  زنجیــره  پیشــنهاد  از  همچنیــن  او 
بین المللــی وزارت صنعــت بــرای توســعه تجــارت 
خبر داد و گفت: در این برنامه مقرر شــده اســت 
تــا صــادرات انجــام شــود و در صورتــی که کشــور 
هــدف کاالیــی برای تامین نیازهــای وارداتی ایران 
نداشــته باشــد، محصوالتی با ارز صادراتی از آن 
کشــور خریداری و به مقصد ثالث صادر شــود تا 

بتوانیــم کاالی مــورد نیــاز کشــور را از ایــن طریــق 
تامین کنیم.

تجــارت  توســعه  ســازمان  کل  رئیــس 
خاطرنشــان کرد: مذاکراتی با کشــور سریالنکا در 
ایــن بــاره انجــام شــده اســت کــه بــا ارز صادراتی 
کاالهای ایرانی چای از این کشــور خریداری و به 
کشور ثالث ارسال شود تا از کشور سوم بتوانیم 

کاالی مورد نیاز ایران را تامین کنیم.
پیمان پــاک با بیــان اینکه برخــی منابع ارزی 
از طریــق بانک هــای محلی مورد تایید کشــورهای 
هــدف بازگردانده می شــوند، اظهار کرد: همکاری 
ســازمان توســعه تجــارت، وزارت صنعــت، بانــک 
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه فرصت تاریخی 
اســت کــه موجــب می شــود، بــه هــدف رشــد ۳5 
میلیــارد دالر صــادرات تا ســال ۱404 دســت پیدا 

کنیم.

 با طرح جرم انگاری بازنگشتن

ارز صادراتی مخالف هستیم
در ادامــه ایــن مقــام مســئول با بیــان اینکه 
افزایــش  بــرای  زیرســاختی  پروژه هــای  از  یکــی 
صــادرات ارز اســت، اظهــار کــرد: مجلس شــورای 
عــدم  جرم انــگاری  نــام  بــا  را  طرحــی  اســالمی 
بازگشــت ارز صادراتــی پیشــنهاد کــرده اســت که 

می توانــد مشــکالت فراوانــی را بــه دنبــال داشــته 
باشد و با توسعه صادرات تناقض دارد.

او با تاکید بر اینکه ســازمان توســعه تجارت 
با تصویب این طرح مخالف است، گفت: مراتب 
اعتراض خود را به کمیسیون های مربوطه در این 
باره اعالم کرده ایم؛ زیرا نباید با اســتفاده از قوه 

قهریه با صادرکنندگان برخورد کرد.
ســازمان  ارزی  کارگــروه  دربــاره  پیمان پــاک 
مشــکالت  کــرد:  تصریــح  تجــارت  توســعه 
ایــن  در  ارز  بازنگردانــدن  دربــاره  صادرکننــدگان 
کارگــروه بررســی و طــی جلســاتی بــرای رفع آن و 
تعیین مدت زمان جدید اقدام می شــود که تهاتر 

یکی از این راهکارها است.

افزایش تعداد رایزن ها 
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ادامــه داد: 
امســال تعــداد رایزن هــا را بــه ۱0رایــزن افزایــش 
از  را  رایزن هــا  اســت،  ممکــن  و  داد  خواهیــم 
بــه  ندارنــد  اولویــت  مــا  بــرای  کــه  کشــورهایی 
کنیــم. منتقــل  دارنــد،  اولویــت  کــه   کشــورهایی 

طبــق  بایــد  رایزن هــا  کــرد:  او بیــان  پایــان  در 
برنامه های ما پیش بروند و از همه مهم تر اینکه 
رایــزن باید از کشــوری کــه در آن ماموریت دارد، 
شــناخت داشــته باشد و در کنار رایزن ها ما باید 

توســعه و فعال ســازی مراکز را نیز جلو ببریم.

جــاده ای  نــاوگان  نوســازی  کارگــروه  عضــو 
از ارائــه اولتیماتــوم ایــن ســازمان و گمــرک بــه 
واردکننــدگان کامیون هــای دســت دوم اروپایــی 
بــرای ترخیــص خودروهای ســنگین تــا پایان مهر 

خبر داد.
دوم  دســت  کامیون هــای  واردات  اگرچــه 
اروپایــی و زیــر ۳ ســال ســاخت از اوایــل بهــار 
۱۳۹۹ کلیــد خــورد، امــا بــا گذشــت یــک ســال و 
نیــم از آغاز این فرآیند، بــه دلیل پیچیدگی های 
آیین نامــه واردات ایــن نوع کامیــون که در ماده 
۳0 قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای 5 ســاله 
ذکر شــده اســت، فرآیند ترخیص ۶ هزار و ۶00 
دســتگاه کامیون دســت دومی که ثبت سفارش 
شده بود، با گره کوری مواجه شد که باز کردن 
آن نــه بــا دســت و نــه حتی با دندان هم میســر 

نبود.
اواخــر شــهریور امســال بــود کــه دادســتانی 
و خواســتار  کــرد  ورود  ایــن موضــوع  بــه  تهــران 
تســریع در ترخیــص کامیون هــای دپــو شــده در 
گمــرک  شــهریار که بخــش مهمــی از کامیون های 
وارداتــی را تشــکیل می دهنــد، شــد و دســتورات 
الزم در ایــن بــاره را بــه دســتگاه های ذی ربــط از 

جمله گمرک و سازمان راهداری ابالغ کرد.

گمرک: کامیون ها تا آخر مهر 
ترخیص نشود، به اموال تملیکی 

می روند
تعــداد  ایــران،  گمــرک  اعــالم  اســاس  بــر 
کامیون هــای دپو شــده در گمرک تهران )شــهریار 
در  و  ۱۳0۱ دســتگاه  امســال  تــا ۱4مهــر  ســابق( 

گمرک های غرب تهران ۱۳۳۳ دستگاه است.
گمــرک بــه کلیــه واردکنندگان هشــدار داده 
تــا در صــورت اقــدام نکــردن بــرای ترخیــص ایــن 
ایــن  امســال،  آبــان  اول  تــا  حداکثــر  کامیون هــا 
کامیون ها از سوی گمرک به عنوان کاالی متروکه 
بــه ســازمان امــوال تملیکــی  اعــالم و بالفاصلــه 

واگذار می شود.

واردکنندگان دیگر هیچ بهانه ای برای 
ترخیص نکردن کامیون ها ندارند

نوســازی  کارگــروه  عضــو  بمانــا،  صــدرهللا 
نــاوگان جاده ای کشــور در گفت وگــو با خبرگزاری 
مهــر دربــاره آخریــن وضع نوســازی نــاوگان حمل 
از ۲۲  دادســتانی  کــرد:  اظهــار  جــاده ای  نقــل  و 
شــهریور وارد موضــوع واردات کامیون هــای ســه 
ســال ســاخت اروپایــی شــده اســت. کامیون های 
وارداتی دســت دوم مشــمول دســتور دادســتانی 
دربــاره تســریع در ترخیــص کاالهــای رســوبی در 

گمرک ها شده است.
او افــزود: عــالوه بــر خودروهــای ســنگین، 
داروهای کرونایی، کاالهای اساســی و مواد اولیه 
تولیــد نیــز در گمرک هــای اســتان تهــران رســوب 
بــرای  تهــران  اســتان  دادســتانی  کــه  بــود  کــرده 

ترخیص آنها وارد عمل شد.
بمانا تاکید کرد: ۲۲ شهریور جلسه ترخیص 
کامیون هــای وارداتی در گمرک شــهریار با حضور 
دادســتان تهــران برگــزار شــد و ســازمان راهداری 
مشــکالت ترخیــص خودروهــای ســنگین را اعالم 
کرد و نهایتاً منجر به سرعت گرفتن ترخیص این 
کامیون هــا به دســتور دادســتانی و ابــالغ نامه به 
محیط زیســت، اســتاندارد، شــرکت های سازنده، 
شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات پــس از فروش 

و گمرک شد.
مشــاور ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای در امــور نوســازی نــاوگان ادامــه داد: تــا 
پیــش از ایــن دســتور دادســتانی، واردات ۶ هــزار 
و 500 دستگاه کامیون دست دوم اروپایی و زیر 
۳ ســال ســاخت ثبت سفارش شــده بود که آمار 

مذکور به دادستانی ارائه شد.
او خاطرنشــان کــرد: بــا تغییــر فرایند صدور 
مجــوز از دســتگاه های مختلــف و کاهــش مســیر 
ایــن مجوزهــا، امــکان ترخیــص تعــداد بیشــتری 
کامیــون فراهــم شــد. این کامیون هــا در 8 گمرک 
دپــو شــده اند ولی بخش زیاد آنهــا در گمرک های 

تهران قرار دارند.
بمانــا گفــت: یکــی دیگــر از تغییــرات ایجــاد 
ســازمان  در  بررســی ها  تعــداد  کاهــش  شــده، 
بــود.  معاینــه  بــار  یــک  بــه  بــار   ۲ از  اســتاندارد 
نیــز همــکاری  همچنیــن ســازمان محیط زیســت 
الزم را در این باره افزایش داده است. همچنین 
فــروش  از  پــس  خدمــات  شــرکت های  نماینــده 
در گمرک هــا مســتقر نبوده انــد کــه بــا اســتقرار 
نمایندگان این شــرکت ها در گمرک ها و انبارهای 
عمومــی، اســتعالم از شــرکت های خدمات دهنده 

سرعت بیشتری خواهد گرفت.

مانع تأیید استعالمات 
شرکت های خدمات پس از 

فروش برداشته شد
او یادآور شد: برخی شرکت های ارائه دهنده 
خدمــات پــس از فــروش بیش از ۳درصــد کارمزد 
ســاخت  ســال   ۳ کامیون هــای  واردکننــدگان  از 
اروپایی دریافت می کردند که قرار شــد با دســتور 
دادستانی، این شرکت ها نیز کارمزد را به رقم ۳ 

درصد برگردانند.
او بیــان کــرد: از دیگــر اقداماتــی کــه بــرای 
افزایــش ســرعت ترخیــص کامیون هــای وارداتــی 
دپوشده در گمرک ها انجام دادیم، انتقال فرایند 
اســقاط یــک دســتگاه کامیــون فرســوده در برابــر 
واردات هــر دســتگاه کامیــون دســت دوم بعــد از 
ترخیــص از گمــرک بــود. او تاکیــد کــرد: بنابرایــن 
دیگــر بهانــه خاصــی بــرای طوالنــی شــدن فراینــد 
ترخیــص کامیون های وارداتی وجود ندارد و همه 

مشکالت حل شده است.

بانک مرکزی الزام به ارائه 
ضمانتنامه بانکی را برداشت

بمانــا دربــاره اقدامــات بانــک مرکــزی بــرای 
کامیون هــا  واردکننــدگان  ارزی  مشــکل  رفــع 
کــد  صــدور  داشــت  وجــود  کــه  مشــکلی  گفــت: 

ســاتا از ســوی بانــک مرکــزی بود. تا پیــش از این 
بانک هــا بــرای تأییــد تأمیــن ارز ایــن کامیون هــا، 
۳5درصــد ضمانتنامه بانکــی تقاضا می کردند که 
نزدیــک بــه ۷00 تــا 800 میلیــون تومــان می شــد. 
بــا پیگیری هــای ســازمان راهــداری، بانــک مرکزی 
اعــالم کــرد آن دســته از واردکنندگانــی که منشــأ 
ارز خریــد کامیون هــای خارجــی یا اشــخاصی غیر 
از واردکنندگان اســت می توانند به جای ضمانت 

نامه چک، یا سفته ارائه دهند.
جــاده ای  نــاوگان  نوســازی  کارگــروه  عضــو 
خاطرنشــان کــرد: اکنــون صرفــاً کســانی کــه ارز 
صادراتــی دارنــد بــرای تضمیــن بازگشــت ایــن ارز 

باید ضمانت نامه بانکی ارائه دهند.
مشــاور رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای گفــت: ایــن ســازمان و همچنیــن 
گمــرک به واردکنندگان اولتیماتوم دادند تا ظرف 
یک ماه آینده کامیون های خود را ترخیص کنند.

مانع »گواهی اسقاط فرسوده 
در برابر واردات کامیون 
اروپایی« برداشته شد

بمانــا بــا اشــاره بــه صــدور بخشــنامه ارزش 
در  وارداتــی  کامیون هــای  گمرکــی  تعرفه هــای 
۲۷ شــهریور ســال جــاری از ســوی گمــرک ایــران 
خاطرنشــان کرد: این تعرفه ها بر اســاس اســقاط 
واردات  برابــر  در  فرســوده  خودروهــای ســنگین 
آنهاست و اگر واردکننده ای گواهی اسقاط نیاورد 

باید کل هزینه گمرکی را بپردازد.

تکذیب حذف دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده از کامیون های 

وارداتی
واردکننــدگان  برخــی  ادعــای  بــا تکذیــب  او 
مبنــی بــر لغو مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد: 
اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده الزامــی 
اســت و بــه همه کامیون هــای وارداتی تا ۹ درصد 

تعلق می گیرد.
ایــن مقــام مســئول در ســازمان راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای ادامــه داد: مقــرر شــده تــا 
گمرک در صورت ترخیص نکردن کامیون از سوی 
واردکننــده، بــه ســازمان راهــداری اعــالم تــا ایــن 

سازمان با واردکننده برخورد کند.

دارندگان کامیون های فرسوده 
رغبتی به نوسازی ناوگان ندارند

از  بیــش  اینکــه در کل کشــور  بیــان  بــا  او 
اعــم از درون و برون شــهری  ۲00هــزار کامیــون 
فرســوده داریــم، تصریح کــرد: متأســفانه با رأیی 
که دیوان عدالت اداری علیه بخشــنامه ســازمان 
راهــداری دربــاره ایجــاد محدودیت بــرای فعالیت 
کامیون هــای فرســوده صــادر و ایــن بخشــنامه را 
لغــو کــرد، دیگــر مشــکل اســقاط وجــود نــدارد و 
لــذا مالــکان این خودروها تمایلی به نوســازی آن 
ندارند چون هم برای کامیون های فرسوده و هم 
کامیون های نوساز، بار به یک قیمت وجود دارد.

فعالً 500 کامیون اروپایی 
شماره گذاری و وارد چرخه حمل 

و نقل شده است
مشــاور رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای افــزود: از ۶ هــزار و 500 دســتگاه 
کامیونــی کــه ثبــت ســفارش شــد، هزار دســتگاه 
تاکنون ترخیص شــده اســت اما با توجه به اینکه 
آمار گمرک با ثبت ســفارش ها متفاوت است لذا 
بر اســاس آمار ارائه شــده از ســوی گمرک ۳هزار 
و ۶00 دســتگاه کامیــون در گمرک هــا دپــو شــده 
اســت کــه بــا توجه به ترخیــص هزار دســتگاه، 4 
هزار و ۶00 دستگاه کامیون وارداتی در گمرک ها 

موجود بود.
بــه گفتــه بمانــا از هــزار دســتگاه کامیــون 
ترخیص شده، 500 دستگاه شماره گذاری و وارد 

چرخه حمل و نقل شده است.

اولتیماتوم به واردکنندگان کامیون های اروپایی برای ترخیص

رئیس  سازمان توسعه تجارت: تهاتر نفت با کاال پس از حذف ارز ۴۲00 تومانی 
امکان پذیر می شود

درخواست صادرکنندگان از قالیباف: بررسی جرم انگاری 
برنگشتن ارز صادراتی ظرف ۳ ماه را متوقف کنید
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رئیسی: ستاد تنظیم بازار 
عملیاتی تر شود

اصلــی مدیریــت و مســوولیت رئیسجمهــوری،
تنظیمبازاررابرعهدهمعاوناولخوددانستوتاکید
کــردکــهســتادتنظیمبــازاربایدزیــرنظــراوفعالترو

عملیاتیترشود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی روز یکشــنبه در جلســه 
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت با پرداختــن به لزوم 
فــروش دارایی هــای مــازاد دولــت در چارچــوب قانــون 
بودجــه،  گفت: وزارت اقتصــاد و دارایی وظیفه دارد این 

موضوع را با جدیت پیگیری کند.
رئیــس جمهــوری اصالح نظام مالیاتی و شناســایی 
مودیــان جدیــد مالیاتــی را ضــروری دانســت و بــر لــزوم 
کنترل و کاهش هزینه های دولت با مشارکت و اهتمام 

دستگاه ها و بخش های مختلف تاکید کرد.
وی همچنیــن خواســتار نظــارت جــدی و عملیاتــی 
بانک هــای  جملــه  از  بانک هــا  همــه  بــر  مرکــزی  بانــک 
خصوصی شد و گفت: هدایت نقدینگی از فعالیت های 
غیرمولد به فعالیت های تولیدی و ساماندهی نقدینگی 
با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی از مهم ترین 

وظایف بانک مرکزی است.
دولــت،  اقتصــادی  هماهنگــی  ســتاد  جلســه  در 
نظــرات و دیدگاه هــای اعضا دربــاره تنظیم بازار کاالهای 

اساسی مطرح و بررسی شد.

بدهی بین المللی، چند برابر 
تولید ناخالص جهان شد

موسسهرتبهبندیS&Pگلوبالاعالمکردشیوع
کروناباعثشــدتابدهیعمومیکشــورهایجهانبه

2.6برابرتولیدناخالصداخلیجهانبرسد.
بــه گــزارش فارس به نقل از راشــاتودی، موسســه 
رتبــه بنــدی S&P گلوبــال اعــالم کــرد که شــیوع ویروس 
کرونــا و تبعــات اقتصــادی آن باعــث شــده تــا مجمــوع 
بدهــی عمومــی کشــورهای جهــان بــه 260 درصــد تولید 

ناخالص داخلی جهان افزایش یابد.
آمارهــای موسســه مالــی بیــن الملــل نشــان مــی 
دهد که مجموع بدهی کشــورهای جهان در ســه ماهه 
دوم امســال به 300 هزار میلیارد دالر رســیده اســت. 
این بدهی شــامل بدهی دولت ها، شــرکت ها، بانک ها 
و خانوارهــا اســت کــه نســبت بــه ســه ماهــه نخســت 
امســال 4.8 تریلیــون دالر افزایــش داشــته و نســبت 
بــه دوران پیــش از کرونــا 36 تریلیون دالر رشــد کرده 

است.
کارشــناس  چاپلیــن،  ورگا  بلومبــرگ،  گــزارش  بــه 
ارشــد و مدیــر اجرایی موسســه S&P گلوبــال، می گوید 
ایــن افزایــش بدهــی در جهان برای عبور از بحران کرونا 
نیــاز بوده اســت.S&P گلوبال می گویــد البته بانک های 
مرکزی کشــورهای جهان می توانند با پایین نگهداشــتن 
نرخ بهره این روند افزایش سرسام آور بدهی در جهان 

را کنترل کنند.
ایــن کارشــناس اقتصــادی البتــه مــی گویــد جهــان 
در ماه هــای پیــش رو شــاهد نکــول و بــه تعویــق افتادن 

بازپرداخت بسیاری از بدهی ها خواهد بود.

آغاز اقدامات وزارت 
ارتباطات برای توسعه شبکه 

و رفع کندی اینترنت
ارتباطــات و مقــررات تنظیــم ســازمان رئیــس
رادیوییاعالمکردکهپیروشــکایتهایمطرحشــده
دربــارهکنــدیاینترنت،مقررشــدکهدراســرعوقت
هــماپراتورهــابــهویژهشــرکتمخابــراتایرانوهم
شــرکتارتباطاتزیرســاختنســبتبهتوســعههای

الزماقدامکنند.
بــه گزارش ایرنا، روز گذشــته خبری در رســانه ها 
از قــول مدیــرکل حفاظــت از حقــوق مصرف کننــده در 
خصــوص وجــود نداشــتن مشــکل کنــدی اینترنــت در 
اپراتورهــا  ســوی  از  تعهــدات  ایفــای  و  کشــور  ســطح 

منتشر شد.
ســازمان  رئیــس  جوشــقانی،  فــالح  حســین 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در گفــت و گــو 
بــا ایرنــا، پیــرو ایــن خبــر اعــالم کــرد: ایــن گــزارش بــر 
مبنــای اطالعــات و گزارشــات 6 ماهــه اول ســال ۱400 

اســتخراجی از سامانه ۱۹۵ بوده است.
وی افــزود: بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد از مهر 
مــاه و برگــزاری اغلب کالس های دانشــجویان و دانش 
آمــوزان بــه صــورت مجازی میــزان و حجم اســتفاده از 
اینترنــت بــه صورت قابــل توجهی افزایش یافته اســت 
کــه ایــن امــر موجــب کندی ســرعت اینترنــت در برخی 

نقاط و در ســاعات پیک اســتفاده شد.
معــاون وزیــر ارتباطات تصریح کرد: این شــلوغی 
در ســاعات پیــک در نهایــت باعــث نارضایتــی برخی از 
مشــترکین شــد. بــه منظور بررســی و رفع این مشــکل 
بالفاصلــه بــا دســتور وزیر محتــرم ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات جلســاتی طــی هفته گذشــته بــا حضور همه 
عوامــل مرتبــط بــا تامیــن و توزیــع اینترنــت از جملــه 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت، شــرکت مخابرات ایران، 
شرکت های سیار و شرکت های دارای پروانه ارتباطات 
ثابــت ) FCP( برگــزار و تدابیــر الزم برای بهبود کیفیت 

و ســرعت اینترنت اتخاذ شد.
فالح خاطرنشــان کرد: بر این اســاس نقاط دارای 
مشــکل در شــبکه، هــم در اپراتورهــا و هم در شــرکت 
ارتباطــات زیرســاخت شناســایی و مقــرر شــد کــه در 
اســرع وقــت هــم اپراتورهــا بــه ویــژه شــرکت مخابرات 
ایــران و هــم شــرکت ارتباطــات زیر ســاخت نســبت به 
توســعه های الزم اقــدام کننــد و ســازمان تنظیــم هــم 
اقدامــات  کامــل  انجــام  تــا  پیگیــری موضــوع  مســئول 
خواهــد بود.امیدواریــم کــه بــا انجــام ایــن اقدامــات، 
مشــکل کندی اینترنت در ســاعات پیک در برخی نقاط 

کشــور حل  و رضایت مردم حاصل شــود.

اخبـــــــــــــــــار

درحالیکــهانتقــاداتمبنــیبــرصفــربودن
اجــرایمالیــاتخانــهوخودروهــایلوکــسبــه
دلیــلتصویبنشــدنمقــرراتدردولتمطرح
بــود،اکنــونهیئــتوزیــرانآییننامــهاجرایــی
گــران و لوکــس مســکونی واحدهــای مالیــات
قیمترابرایاجرابهدستگاههایمربوطهابالغ

کردهاست.
به گزارش ایســنا، طبق قانون بودجه ســال 
گذشــته و ســالجاری، خانه هایــی کــه ارزش آنهــا 
بــا احتســاب عرصــه و اعیــان بیــش از ۱0 میلیــارد 
تومان باشد، خانه لوکس محسوب شده و مالک 
آن بایــد در بهمن امســال ایــن مالیات را پرداخت 
کند که خانه های درحال ساخت و در سال تملک 
از پرداخــت ایــن مالیــات معــاف هســتند کــه نرخ 
مالیات ساالنه خانه های لوکس نیز به شرح ذیل 

است:
۱- نســبت به مازاد ۱0 میلیارد تا ۱۵ میلیارد 

تومان؛ یک در هزار
2- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا 2۵ میلیارد 

تومان؛ دو در هزار
 40 تــا  میلیــارد   2۵ مــازاد  بــه  نســبت   -3

میلیارد تومان؛ سه در هزار
4- نسبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد 

تومان؛ چهار در هزار
۵-نســبت به مازاد 60 میلیارد تومان به باال 

پنج در هزار
اما بررســی ها نشــان می دهد که این قانون 
نه در سال گذشته و نه در سالجاری اجرا نشده 
اســت و دلیل اصلی این امر نیز تصویب نشــدن 
آیین نامــه و مقــررات مربوطــه در ایــن زمینــه از 

سوی هیئت دولت است. 
ایــن در حالــی اســت که مســئوالن ســازمان 
امــور مالیاتــی از آمادگــی خــود بــرای اجــرای ایــن 
تعییــن  و  تصویــب  از  پــس  بالفاصلــه  قانــون 

آیین نامه سخن می گویند. 
در حــال حاضــر، پــس از وعده هــای بســیار 
آیین نامــه  ابــالغ  و  تدویــن  بــر  مبنــی  مســئوالن 
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آئیــن نامه اجرایی نحوه اخذ مالیات از واحدهای 
مســکونی و ویالهــای گــران قیمــت ذیــل بنــد خ 
تبصــره 6 قانــون بودجــه ســال ۱400 مشــهور بــه 
»قانون مالیات بر خانه های لوکس« را به وزارت 
صمــت،  شهرســازی،  و  راه  اقتصــاد،  خانه هــای 

کشور و دادگستری ابالغ کرد.
در این زمینه، برخی مواد این آئین نامه به 

این شرح است:
۱( وزارت راه و شهرســازی )به عنوان متولی 
ســامانه امــالک و اســکان کشــور(، وزارت صمــت 
مســتغالت  امــالک  ســامانه  متولــی  عنــوان  )بــه 
کشــور(، وزارت کشــور )متولــی ســازمان همیاری 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور( و ســازمان 
ارائــه  بــه  مکلــف  امــالک کشــور  و  اســناد  ثبــت 
اطالعات امالک گران قیمت ظرف ۱۵ روز از زمان 

درخواست، به سازمان امور مالیاتی هستند.
2( در این آئین نامه، مدت زمان اتمام ثبت 

اطالعــات در ســامانه امــالک و اســکان کشــور که 
در اختیار وزارت راه و شهرسازی است پایان آذر 

۱400 ذکر شده است.
3( مــالک قیمــت امالک لوکــس، ارزش روز 

آنهاست.
4( در امالک مشاعی، ابتدا ارزش کل ملک 
تعیین و ســپس بر اســاس قدرالســهم هر مالک، 

مالیات ستانده می شود.
ســاخت  حــال  در  لوکــس  خانه هــای   )۵
مشــمول مالیــات نیســتند کــه بر این اســاس، در 
حــال ســاخت بــودن بــه معنــی »پیــش از زمــان 

صدور گواهی پایان کار« است.
6( ســقف زمانی ســازمان امور مالیاتی برای 
محاســبه ارزش واحدهــای مســکونی و ویالهــای 
گــران قیمــت، پایان آذر ماه امســال اســت؛ تا دو 
ماه پس از آن نیز می بایســت مراتب احصا شــده 

را به مالکان خانه های لوکس ابالغ کند.
۷( اگــر مالــکان خانه هــای لوکــس تــا پایــان 
بهمن امســال مالیات متعلقــه را پرداخت نکنند، 
ســازمان امــور مالیاتــی می توانــد رأســا اقــدام بــه 

وصول آن کند.
8 ســازمان ثبــت اســناد از انتقــال ســند و 
جابه جایی واحدهای لوکس مشــمول مالیات در 

صورت عدم پرداخت آن، ممانعت خواهد کرد.
بنابرایــن، اجــرای مالیــات خانه هــای لوکس 
که تاکنون به دلیل تصویب نشدن هیئت دولت 
بالتکلیــف باقــی مانــده بــود، روی غلتــک افتــاده 
اســت و بایــد مقدمات و ســایر فرآینــد اجرای این 

قانون نیز در زمان های تعیین شده فراهم شود. 
البتــه، ایــن ابالغیــه و آیین نامــه تنها مربوط 
بــه خانه هــای لوکس اســت و دولــت باید هر چه 
زودتر آیین نامه اخذ مالیات از خودروهای لوکس 

را نیز ابالغ کند.
مالیات۱.۳میلیونخانهخالی،

قطعیاست
در همین زمینه، معاون مسکن و ساختمان 
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: مالیات یک میلیون 
حاضــر  حــال  در  کــه  خالــی  خانــه  هــزار   300 و 
شناســایی شــده، قطعی اســت اما واحدهایی که 
طبــق اصالحیــه قانــون آذرمــاه ۱3۹۹ شناســایی 
خواهد شد هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و ثبت 

نام تا پایان ماه جاری ادامه دارد.
محمــود محمــودزاده اظهــار کــرد: واحدهای 
خالــی از ســکنه بــه دو بخش تقســیم می شــوند؛ 
گــروه اول یــک میلیــون و 300 هــزار واحد اســت 
که شــهریورماه ســال گذشــته مطابق قانون سال 
بــه  و  شــده  ابالغیــه ۱3۹۵ شناســایی  و   ۱3۹4
ســازمان امور مالیاتی معرفی شــده اند. طبق این 
قانون اگر واحدها یک سال خالی بمانند مشمول 

مالیات می شوند.
وی افــزود: مالیــات ایــن ۱.3 میلیــون واحد، 
قطعــی اســت و بایــد اخــذ شــود. فقــط بحــث بــر 
ســر نحوه معرفی اســت که سازمان امور مالیاتی 
 MPLS معتقــد اســت بایــد بــر اســاس سیســتم
و طبــق ســند دولتــی، ایــن معرفــی صــورت گیرد. 

بدیــن صــورت کــه این سیســتم بیــن وزارت راه و 
شهرســازی و ســازمان امــور مالیاتــی بــا محوریت 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: 
بخــش دوم، امالکــی اســت کــه بعــد از اصالحیــه 
ماده ۵4 مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب 
پنجــم آذرمــاه ۱3۹۹ مــورد بررســی قــرار خواهــد 
گرفــت. طبــق ایــن اصالحیــه واحدهای مســکونی 
نبایــد بیــش از ۱20 روز خالــی بماننــد؛ در غیــر 
این صورت مشــمول مالیات خواهد شــد. در این 
بخــش هنــوز معرفــی انجــام نشــده و مربــوط بــه 

فراخوانی است که در حال حاضر جریان دارد.
محمــودزاده تصریــح کــرد: ســامانه امــالک و 
اســکان بــه نشــانی amlak.mrud.ir بــرای تعییــن 
وضــع واحدهــای ملکــی و اســتیجاری مطابق قانون 
آذرمــاه ۱3۹۹ در حــال فعالیــت اســت و مشــکلی 
تــا  مکلفنــد  مســتاجران  و  مالــکان  تمامــی  نــدارد. 
پایان مهرماه وضع ســکونتی خود را در این سامانه 
مشخص کنند. فعال مهلت تا پایان ماه جاری است 

که اگر الزم باشــد این زمان را تمدید می کنیم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا مبنــای 
واحــد  میلیــون   ۱.3 مالیــات  محاســبه  شــروع 
شناســایی شــده از سال ۱3۹۵ خواهد بود؟ اظهار 
کرد: مبنا ســال ۱3۹۵ اســت اما مدت زمان خالی 
بودن واحدها یکســان نیســت و بر همین اســاس 
مالیاتهــا متفــاوت خواهــد بــود. بدیــن صــورت کــه 
مالــکان بعضــی واحدهــا بــر اســاس مــدت زمانــی 
کــه خالی از ســکنه بوده اند باید مالیــات بپردازند. 

طبیعتا این مدت می تواند یک تا چهار سال باشد.
بنابرایــن گــزارش، مردادمــاه ۱3۹۹ ســامانه 
وضــع  شناســایی  منظــور  بــه  اســکان  و  امــالک 
اجــرا  مرحلــه  بــه  کشــور  مســکونی  واحدهــای 
و  راه  وزارت  گذشــته  ســال  شــهریورماه  رســید. 
شهرســازی اعالم کرد که ۱.3 میلیون خانه خالی 
را شناســایی و برای اخذ مالیات به ســازمان امور 
مالیاتــی معرفــی کــرده اســت. قــرار بــود ســازمان 
امــور مالیاتــی از مردادماه نســبت به اخذ مالیات 
از ایــن واحدهــا اقــدام کنــد کــه هنــوز عملیاتــی 
نشــده اســت. از ۱۹ فروردین ماه ۱400 نیز طبق 
اصالحیــه مــاده ۵4 قانــون مالیاتهــای مســتقیم 
مصــوب آذرمــاه ۱3۹۹ بــه خانوارها اعــم از مالک 
و مســتاجر دو ماه مهلت داده شــد تا نســبت به 
ثبــت اطالعات ســکونتی خود اقــدام کنند که این 
زمــان تــا پایــان مهرمــاه ۱400 تمدید شــد. قانون، 
تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند 

در نظر گرفته است.
بر اســاس بند ۷ از تبصره 8 اصالحیه ماده 
۵4 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دستگاههای 
اجرایــی مکلفنــد خدمــات خــود از قبیــل افتتــاح 
حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک 
معیشتی، تعویض پالک خودرو، فروش انشعاب 
آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بســیاری دیگر از 
خدمــات را صرفــا بــا اخذ کد ملی و بر اســاس کد 
پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به 
اقامتگاه اصلی افراد در ســامانه امالک و اســکان 

کشور ارایه کنند.

وزیراموراقتصادوداراییباتاکیدبرآمادگی
کاملوزارتاقتصادبرایهمکاریومساعدتبه
نظــامبانکــیانتظــاراتوزارتمتبوعــشازنظــام

بانکیرادرچندمحوربرشمرد.
به گزارش ایلنا، ســید احســان خاندوزی در 
جمــع مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی 
کشــور، با بیان اینکه نظام بانکی کشــور، در ســه 
ســال گذشــته متحمــل دشــواری ها و چالش های 
متعــددی شــده اســت، ابــراز امیــدواری کــرد بــا 
هماهنگــی و تــالش مشــترک مدیــران و کارکنــان 
امــور  وزارت  مجموعــه  و  کشــور  بانکــی  نظــام 
حاکمیــت؛  ارکان  ســایر  و  دارایــی  و  اقتصــادی 
تصمیمــات بهــره ور، کارآمــد و متناســب با منافع 

بلند مدت برای اقتصاد کشور  اتخاذ شود.
وزیــر اقتصــاد در ادامــه، بــا تشــریح اهداف 
و برنامه هــای پیــش روی نظــام بانکــی کشــور که 
در زمــان کســب رای اعتمــاد از مجلس نیز مطرح 
کــرده بــود، تاکید کرد: مســئله الکترونیکی کردن 
دسترســی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست 
در ایــن زمینــه اســت و با توجه بــه تاکید مجلس 
شــورای اســالمی در خصوص تســهیل دسترســی 
مــردم بــه قراردادهــای خــود با بانک ها، شایســته 

است در این مسیر تسریع الزم انجام شود.
خانــدوزی همچنین اجــرای صحیح مصوبات 
انتظــارات  دوم  را محــور  اعتبــار  و  پــول  شــورای 
بانکــی برشــمرد  اقتصــاد در حــوزه نظــام  وزارت 
و در ایــن زمینــه گفــت: در برخــی مــوارد شــاهد 
هســتیم اجــرای مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار  
بــه روش هــای مختلف از ســوی برخی عاملیت ها 
نادیده گرفته می شــود در حالی که، قانونمداری 
ما را ملزم می کند اجرای مصوبات شــورای پول و 

اعتبار رعایت شود.
وزیــر اقتصاد اســتراتژی خــروج از بنگاه های 
بالغ و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد 
ملــی را محور ســوم برنامه هــای وزارت اقتصاد در 
حــوزه نظــام بانکــی برشــمرد و در ایــن خصــوص 
گفــت: آنچــه بــرای نظــام بانکــی، ایــراد به شــمار 
وگرنــه  اســت  داری  بنــگاه  در  مانــدن  مــی رود، 
صنعــت ســازی کــردن و کمــک بــه رشــد اقتصــاد 
ملــی بــه هیچ وجه مورد انتقاد نیســت و بانک ها 
باید به عرصه های جدیدی که نیاز به حضور آنها 

احساس می شود، ورود پیدا کنند.
شفاف سازی در صورت های مالی شرکت ها 
و بنگاه هــای زیــر مجموعــه نظــام بانکــی محــور 

چهارم ســخنان دکتر خاندوزی را شــامل می شــد 
وزارت  اقدامــات  یــادآوری  بــا  اقتصــاد  وزیــر  کــه 
اقتصاد در زمینه شــفاف ســازی صورت های مالی 
اقتصــاد  وزارت  در  گفــت:  بیمه هــا   و  بانک هــا 
تــالش کردیم با شــفاف ســازی صورت هــای مالی 
بانک هــا و شــرکت های دولتــی، زمینــه الزم را در 

این خصوص فراهم کنیم.
اســتفاده  از  اطمینــان  حصــول  خانــدوزی 
و  امــور ســوداگرانه  بانکــی در  منابــع  از  نکــردن 
سفته بازی در بازارهای مختلف را از دیگر اهداف 
وزارت اقتصــاد در حــوزه نظــام بانکــی اعالم کرد. 
وزیــر اقتصــاد همچنیــن نظــارت دائم بــر عملکرد 
نظــام بانکــی و تشــکیل کمیتــه دائمــی بــرای ایــن 
منظــور را محــور ششــم برنامــه وزارت اقتصاد در 
ایــن حــوزه برشــمرد و در ادامــه، ریســک پذیــری 
مدیران شــبکه بانکــی در زمینه اتخــاذ تصمیمات 
مناســب در جهــت بهبــود عملکــرد و کارآمــدی را 
بــه عنوان محور هفتــم برنامه های خود در زمینه 

ارتقاء نظام بانکی عنوان کرد.
وزیــر اقتصــاد در ادامه، »حمایــت و تقویت 
تولیــد ملــی« و »بازگردانــدن ریســک پذیــری بــه 
مدیــران بانکــی« را از جملــه دیگــر ســرفصل های 

مــورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشــور  
از  تقدیــر  بــا  اقتصــاد همچنیــن  وزیــر  برشــمرد. 
مدیــران نظام بانکی و زیرمجموعه آنها، طی ســه 
ســال اخیــر کــه وی از آن بــه عنــوان »ســال های 
برگــزاری  کــرد:  تأکیــد  کــرد  یــاد  ایــران«  ســخت 
نشســت های ایــن چنینــی مــی توانــد بــرای پیــدا 
کــردن راه حل هــای برون رفت از شــرایط کنونی، 

بسیار مفید فایده باشد.
وی با تاکید بر تعامل نزدیک وزارت اقتصاد 
با بانک مرکزی جمهوری اسالمی به عنوان متولی 
و تنظیم گر اصلی شبکه بانکی و با مرور وظیفه 
پیشــنهادی  گزینــه  تعییــن  بــرای  اقتصــاد  وزیــر 
ریاســت بانک مرکزی به هیئت وزیران به عنوان 
بخشــی از وظایف مســتمر این وزارتخانه، انتقال 
»مطالبه« حاکمیت و دولت به نظام بانکی و نیز 
انتقال مجموعه مســایل و مشــکالت نظام بانکی 
بــه مجموعه دولــت و حاکمیت و تالش برای رفع 
آن در قالــب پیشــبرد لوایــح دولــت را از جملــه 

وظایف اصلی وزارت متبوع خود اعالم کرد.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه بنای ما 
در ایــن وزارتخانــه بر مواجهه صادقانه و صراحت 
لهجه به منظور پیشبرد امور است، گفت: قدرتی 

کــه شــبکه بانکــی کشــور در خلــق اعتبــار  دارد، 
موهبتی است که حاکمیت به آن داده است.

خاندوزی افزود: البته کســب و کار بانک ها 
به لحاظ اقتصادی و سودآوری باید کسب و کاری 
تنظیــم شــده، متــوازن، رو بــه پیشــرفت و »خود 
تأمین« باشد و از طریق رساندن نفع اجتماعی و 

توسعه اقتصاد ملی صورت بگیرد.
وی یــادآور شــد: با توجه بــه مرز باریک بین 
یــک نظــام بانکــداری کامــالً  مبتنــی بــر کســب و 
کار های شــخصی و فردی و یک نظام بانکی تمام 
عیار با مالکیت و مدیریت دولتی؛ کار ســختی را 
بــرای ایجــاد تــوازن بیــن کســب و کار بانکداری با 
مفهوم انتفاعی خود و نیز خارج نشدن از ضوابط 

اقتصاد ملی پیش روی ما قرار می دهد.
وزیــر اقتصــاد برخــی کــج راهه هــای پیموده 
شــده را ناشــی از حاکم بودن ناپایداری مدیریتی 
و نداشــتن چشــم انــداز بلندمدت برخــی مدیران 
دانســت کــه باعــث شــده  آنهــا حــل مشــکالت 
اساســی را بــه تعویــق بیاندازنــد و با خــود بگویند 
در مجال کوتاه مدیریت، بهتر است به اداره امور 
و رفع مشــکالت جاری بپردازنــد؛ بنابراین مجالی 
برای تصمیمات اساسی برایشان باقی نمی ماند.

رئیسســازمانبرنامهوبودجهبایادآوری
مــاه ازچنــد را اینکــهاصــالحســاختاربودجــه
گذشــتهآغــازشــدهاســتگفــتکهبــامدیریت
وســاماندهیبدهیهــاومصــارفبودجــهبــرای
اولیــنبــاردرماهگذشــته،پرداختهــایدولت

بدونخلقپولانجامشد.
در  ایرنــا، مســعود میرکاظمــی  گــزارش  بــه 
جلســه غیــر علنــی مجلــس شــورای اســالمی کــه 
دربــاره مســائل اقتصــادی و بودجــه ای در حــال 
انجــام اســت، اظهــار کــرد: دولت ســیزدهم وارث 
بدهی هــای زیــادی بــه بانــک مرکــزی، بانک هــا، 
تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق توســعه ملــی اســت 

نویســی  بودجــه  نظــام  یــک  وجــود  نتیجــه  کــه 
اشــتباه اســت و نبایــد ایــن رویه ادامه پیــدا کند. 
مــا مدیریــت و ســاماندهی بدهی هــا و مصارف را 
در اولویــت خــود قرار داده ایــم. برای اولین بار در 
مــاه گذشــته پرداخت های دولت بــدون خلق پول 

انجام شد.
میرکاظمی گفت: ضروری اســت که ساختار 
بودجــه تغییــر کنــد و این دالیلــی دارد. اول اینکه 
تغییــر ســاختار بودجه یک دســتور قانونی اســت 
و در تمامی اســناد باالدســتی آمده و مورد تأکید 
رهبر معظم انقالب اســت. دوم، عملکرد ضعیف 
نظــام  چنیــن  نتیجــه  امــروزه  کشــور  اقتصــادی 

بودجه نویســی اشــتباهی اســت. رشــد اقتصادی 
پایین، تورم باال، سرمایه گذاری کم، همه و همه 
نتیجه نظام بودجه ریزی گذشته است.برای حل 
مشکالت کشور ضروری است که ساختار بودجه 

تغییر کند.
معــاون رئیــس جمهوری افزود: چــرا باید به 
رغــم هزینــه 2 هــزار و ۷00 هزار میلیــارد تومان، 
وضــع کنونــی اقتصــاد اینگونــه باشــد. چــرا بایــد 
اقتصــاد از ســال ۱3۹0 کوچکتــر شــده باشــد. آیا 
بــا وجــود چنین هزینه ای رشــد اقتصــادی 4 دهم 

درصدی شایسته است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: 

امــروز بــا مجلــس شــورای اســالمی توافــق کردیم 
کــه ادامــه رونــد گذشــته به صــالح نیســت و باید 
طرحــی نــو را در پیــش بگیریــم. دو مــاه اســت 
کــه اصــالح ســاختار بودجه آغاز شــده و در ســال 
۱40۱ از بودجــه مبتنــی بر ردیف به بودجه مبتنی 
بــر برنامــه عبــور خواهیــم کــرد. بودجــه ۱40۱ بــه 
صــورت مشــترک بیــن مجلــس و ســازمان برنامــه 
تدویــن خواهد شــد و گروه هایی بــرای انجام این 
کار مشــخص شــده انــد، بودجه ســال آینده باید 

ساده، قابل رصد، شفاف و قابل نظارت باشد.
وی اضافه کرد: همه دستگاه ها و استان ها، 
استانداران و فرمانداران در برابر منابع و مصارف 

بودجه مســئولیت دارند و باید پاســخگو باشــند. 
اینکــه مثل گذشــته در اســتان های مختلف گفته 
شــود بــه مــا پــول بدهیــد تــا کار انجــام دهیــم 
دیگــر کارســاز نیســت. بودجــه مبتنی بــر عملکرد 
خواهــد بــود. همچنیــن، باید ســهم هر اســتان و 
کالن  اقتصــاد  شــاخص های  در  دســتگاهی  هــر 

مشخص باشد.
میرکاظمــی گفــت: بــا برنامه ریزی هایــی کــه 
انجــام می شــود تــالش خــود را بــه کار خواهیــم 
بســت تا در دولت ســیزدهم ســطح زندگی مردم 
بــه حــد مطلوبی برســد و مــردم در ماه های آینده 
شاهد دستاوردهای دولت در این زمینه باشند.

میرکاظمی:برایاولینبارپرداختهایدولتبدون»خلقپول«انجامشد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

پرداخت ٧٤ هزار فقره وام 
ازدواج در نیمه نخست 

سال از سوی بانک صادرات
ســال  اول  ماهــه  شــش  در  صــادرات  بانــک 
١٤٠٠بــا پرداخــت بیــش از ٦٣هــزار میلیــاد ریــال وام 
تشــکیل  بــه  جهیزیــه،  تهیــه  و  ازدواج  قرض الحســنه 
زندگــی حــدود ٧٤هزار 

نفر یاری رساند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بانــک  ایــن  صــادرات، 
از  حمایــت  منظــور  بــه 
جوانــان و ترغیــب آنهــا 
بــرای تشــکیل خانــواده 
و  ازدواج  وام  پرداخــت 
تهیــه جهیزیــه را همچنــان بــا جدیــت دنبــال می کنــد به 
نحــوی کــه از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان شــهریور ســال 
جــاری ٧٣هــزار و ٧٩٩فقره وام قرض الحســنه ازدواج و 
تهیــه جهیزیــه به ارزش ٦٣هــزار و ٥٣٦میلیارد ریال به 

واجدین شرایط پرداخت شده است.

سود مشارکت در منافع 
به شبکه فروش بیمه دی 

پرداخت شد
معــاون امــور مشــتریان و توســعه بــازار بیمــه دی 
از پرداخــت ســود مشــارکت در منافــع بــه نمایندگان و 

کارگزاران خبر داد.
گــزارش  بــه 
روابط عمومی بیمه دی، 
حســن قلنــدری، ضمــن 
اعــام ایــن خبــر افــزود: 
راســتای  در  دی  بیمــه 
اجرای سیاســت توسعه 
کیفیــت  بــا  فــروش 
رویکــرد  و  شــرکت 
حمایت از شبکه فروش، سود مشارکت در منافع سال 

۱۳۹۸نمایندگان و کارگزاران را واریز کرد.
او بیــان کــرد: معتقدیــم شــبکه فــروش بــه ویــژه 
نماینــدگان، بــه عنوان مهم ترین ســرمایه های شــرکت و 
خــط مقــدم ارائه خدمات بیمه ای به مشــتریان هســتند 
و ســعی داریم با سیاســت های حمایتــی و پرداخت های 
بــه موقــع، در افزایــش انگیــزه و همچنیــن نگهداشــت 

نمایندگان فعال گام برداریم.

پرداخت بیش از 12 هزار 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

بانک تجارت در شهریور
جــاری  ســال  شــهریور  درپایــان  تجــارت  بانــک 
تعداد 12195فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج به 

متقاضیان پرداخت کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک تجــارت، این بانک 
در راســتای عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی، حمایــت از 
اقشــار آســیب پذیر و تســهیل شــرایط ازدواج جوانــان، 
تســهیات  اعطــای 
ازدواج  قرض الحســنه 
را در اولویت هــای خــود 
مــرداد  در  و  داده  قــرار 
بیــش  بــه  جــاری  ســال 
از۱2هزار زوج تسهیات 
ازدواج  قرض الحســنه 
اســت.  کــرده  پرداخــت 
۱2۸65نفــر  همچنیــن 
از واجدیــن شــرایط دریافــت تســهیات قرض الحســنه 
در نوبــت دریافــت این تســهیات هســتند کــه به زودی 
براســاس ضوابــط تعیین شــده، از ســوی شــعب بانــک 

تجارت پرداخت می شود.

تاکید مدیرعامل بانک سینا 
بر به کارگیری روش های نوین 

برای افزایش سهم بازار
مدیرعامــل بانک ســینا، اســتان مازنــدران به ویژه 
شهر ساری را به دلیل برخورداری از بنادر فعال تجاری 
و صنعتــی مســتعد رشــد و توســعه ســهم بــازار بانــک 
دانســت و به کارگیــری راهبردهــا و روش های جدید در 

بازاریابی را محور عمده رقابت ها معرفی کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ســینا، ســیدضیاء 
ســفر  در  ایمانــی، 
بــا  ســاری  شــهر  بــه 
تــاش  از  قدردانــی 
در  همــکاران  بی وقفــه 
شــاخص های  ارتقــاء 
عملکردی و رشــد ســهم 
بــازار بــه عنــوان نقــش 
تعیین کننــده در تحقــق 
اهــداف بانــک گفــت: با 
بهره گیری از ابزارهای مختلف ارتباطی و درک درست از 
بازارهــای هــدف، می توان زمینه افزایش ســهم بازارهای 
مالی را فراهم و بهبود هرچه بیشــتر در جایگاه رقابتی 

را ممکن کرد.
بنگاه هــای  بــا  تعامــل  و  هدفمنــد  بازاریابــی  او 
اقتصادی را زمینه ســاز ورود مشــتریان جدید دانســت و 
خاطرنشــان کــرد: تمرکــز ویژه بر بازاریابــی و ارائه بهینه 
خدمات، عاملی مهم در توسعه زنجیره خدمات بانک و 

ارتقاء سهم از بازارهای مالی است.

رئیس بنیاد شهید: خدمات 
مالی در مجموعه های بنیاد از 
طریق بانک دی پیگیری شود

شــهید  بنیــاد  رئیــس  و  رئیس جمهــوری  معــاون 
فعالیــت  اصلــی  هــدف  کــه  گفــت  ایثارگــران  امــور  و 

مجموعه هــای اقتصادی 
بنیــاد  زیرمجموعــه 
شهید و امور ایثارگران، 
بــه  خدمت رســانی 
معظــم  خانواده هــای 
و  جانبــازان  شــهدا، 
ایثارگــران اســت و الزم 
اســت که خدمات مالی 
در مجموعه هــای بنیــاد 

از طریــق بانــک دی پیگیری شــود تا شــاهد تقویت این 
مجموعــه و در نهایــت افزایــش کیفیت خدمات رســانی 

به ایثارگران باشیم.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، سیدامیرحسین 
قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در بازدیــد از ســتاد مرکــزی بانــک دی در جمــع اعضــای 
هیئت مدیــره و مدیــران ارشــد ایــن بانــک تصریــح کــرد: 
تمــام فعالیت هــا در بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و 
زیرمجموعه هــای آن بایــد مطابــق قانــون پیــش بــرود، و 
مجموعه هــای اقتصــادی بنیــاد بایــد ســودآور باشــند تــا 
بتواننــد در مســیر خدمات رســانی بــه ایثارگــران بنیــاد 

شهید و امور ایثارگران را همراهی کنند.
قاضی زاده هاشــمی با اشــاره به ضرورت گســترش 
ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و الکترونیک گفت: 
گســترش خدمــات الکترونیــک و شــفافیت همه جانبــه، 

نیازمند اصاح فرایندها است.
بــرات کریمــی، مدیرعامــل بانــک دی نیــز در ایــن 
جلســه بــه ارائــه گزارشــی از دســتاوردهای ایــن بانــک 
پرداخــت و گفــت: مهم تریــن اقدامات مدیــران بانک دی 
در دوره اخیــر، کاهــش زیان انباشــته، افزایش ســرمایه 
بانــک، بهبــود نســبت تســهیات و مطالبــات غیرجــاری، 
مدیریــت نقدینگــی و منابــع بانــک، حمایــت از ســهام 
بانــک، فــروش ســرمایه گذاری و امــاک تملیکــی مــازاد 
و توســعه امــور بین الملــل و بانکــداری الکترونیــک بوده 

است.

بانک رفاه 5 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به اردبیل 

اختصاص می دهد
بــه گفتــه اســتاندار اردبیل بــا امضــای تفاهم نامه  
همــکاری بــا بانــک رفــاه اعطای پنج هــزار میلیــارد ریال 
تســهیالت در قالــب ایــن تفاهم نامــه بــرای حــل برخــی 

مسائل استان تنظیم و مبادله شده است.
اســتانداری  عمومــی  روابــط  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 

ســیدحامد  اردبیــل، 
ایــن  گفــت:  عاملــی، 
بســیاری  در  اســتان 
شــاخص های اقتصــادی 
کشــوری  میانگیــن  از 
پایین تر بوده و سیاست 
هــم  ســیزدهم  دولــت 
و  محرومیت زدایــی 
متــوازن  توســعه  ایجــاد 

اســت. او افــزود: بر این اســاس به منظــور تامین منابع 
مالی تعدادی از طرح ها و واحدهای تولیدی، اقتصادی و 
صنعتی استان اردبیل در قالب سرمایه ثابت و سرمایه 

در گردش نیازمند همکاری مشارکت بانک ها هستیم.
اســتاندار اردبیــل با اشــاره به امضــای تفاهم نامه 
همــکاری بــا مدیرعامــل بانــک رفــاه کارگــران، تشــریح 
کــرد: منابــع مالــی مورد نیــاز در ایــن تفاهم نامه بدون 
مختلــف  منابــع  از  اســتانی،  مصــارف  و  منابــع  نیــاز 
و متمرکــز کشــوری و صنــدوق توســعه ملــی تامیــن و 

پرداخت خواهد شد.
عاملی با اشاره به اینکه امروزه طرح های اقتصادی 
به تسهیات بانکی نیاز دارند، ادامه داد: برای رفع این 
مشــکل پرداخــت تســهیات بــرای طرح هــا و واحدهــای 
اقتصــادی پــس از تصویــب در کارگــروه تخصصی ســتاد 
تســهیل و رفع موانع تولید یا اشــتغال و سرمایه گذاری، 

برابر ضوابط بانکی انجام می شود.

رشد نقدینگی و افزایش 
توان تسهیالت دهی موسسه 

ملل با فروش امالک
مؤسســات مالــی و بانک هــا همــواره بــرای اعطای 
تسهیالت باال نیاز به نقدینگی بیشتری داشته و سعی 

می کننــد با هــر طریقی 
تــوان  افزایــش  بــه 
تســهیالت  پرداخــت 
کننــد.  اقــدام  مناســب 
همیــن  اســاس  بــر 
دیــدگاه، موسســه ملل 
بــه  اخیــر  روزهــای  در 
ســنگینی  نقدینگــی 
فــروش  اســاس  بــر 

امــالک خــود دســت  یافتــه اســت کــه می توانــد وضــع 
تسهیالت دهی این موسسه را متحول کند.

به گزارش بانکداری ایرانی، موسسه ملل به منظور 
افزایش در میزان تســهیات دهی و متعاقب آن کســب 
درآمد واسطه گری مالی و همچنین در ادامه واگذاری و 
فــروش پروژه های مروارید واقع در تهران، درنیکا و کوه 
نور واقع در مشهد، تا تاریخ این گزارش تعداد ۳۱واحد 
دیگــر از ایــن پروژه هــا را بــه فــروش رســانده و مجموعــا 
مبلــغ ۳20میلیــارد ریــال ســود در دفاتــر ایــن موسســه 

شناسایی شده است.

به گفته مدیر تامین مالی شرکت تأمین 
ســرمایه دماوند، برای نخســتین بــار در بازار 
سرمایه کشور روز دوشنبه مورخ 19 مهر ماه 
1۴۰۰، اوراق اجاره سهام هیبریدی یا ترکیبی 

از توثیق و رتبه بندی منتشر می شود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، مهدی خاکپور درباره جزئیات انتشــار 
اوراق اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع 
اجــاره  اوراق  )بانــی( گفــت:  و معــادن غدیــر 
مبتنــی بــر ســهام شــرکت بین المللی توســعه 
اجــاره  اوراق  اولیــن  معــادن غدیــر  و  صنایــع 
ســهام است که به شــکل ترکیبی )هیبریدی( 
از توثیــق ســهام و رتبه بنــدی در بازار ســرمایه 

کشور عرضه می شود.
او افــزود: به دلیــل اینکه بانی این اوراق 
بــورس  در  درج شــده  شــرکت های  از  اکنــون 
اعتبــاری  رتبــه  بــه  بــا توجــه  تهــران نیســت، 
اعتبــاری شــرکت  رتبــه  اســاس  )بــر  بانــی   A

رتبه بندی اعتباری پایا(، ضرایب توثیق ســهام 
به عنوان ضمانت اوراق طبق بند 2-6 مصوبۀ 
مدیــره محتــرم  هیــأت  اردیبهشــت ۱۳۹۹   ۳

سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شد.
مدیر تامین مالی شــرکت تأمین سرمایه 
از  دیگــر  عبارتــی  بــه  داد:  توضیــح  دماونــد 
طریــق رتبــه اعتبــاری A کسب شــده از ســوی 
بانــی بــا توجــه بــه اینکــه ســهام بانــی تاکنون 
جــزء شــرکت های درج شــده در بــورس تهــران 
بابــت  ســهام  توثیــق  خصــوص  در  نیســت، 
ضمانــت اوراق به بانــی درصدی تخفیف داده 
شــد و بانــی ســهام کمتری به عنــوان ضمانت 
اوراق نزد شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق 

بهادار و تسویه وجوه توثیق کرد.
خاکپــور اضافــه کرد: در همین راســتا روز 
دوشــنبه مــورخ ۱۹مهــر ۱۴00، بــرای نخســتین 
بــار در بــازار ســرمایه کشــور اوراق اجاره ســهام 
رتبه بنــدی  و  توثیــق  از  ترکیبــی  یــا  هیبریــدی 

منتشــر می شــود. قراردادهای ارکان و فرم های 
بــا  بــار  اولیــن  بــرای  اوراق  ایــن  پذیره نویســی 
هماهنگــی واحــد مدیریت نظارت بر بازار اولیه 
و واحد حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و 
شــرکت مدیریت دارایی مرکزی، شرکت تأمین 
ســرمایه دماوند و شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه تهیه و تنظیم شد.

مدیر تامین مالی شــرکت تأمین سرمایه 
دماونــد اظهــار کــرد: اولین اوراق اجاره ســهام 
هیبری در بازار ســرمایه کشــور با اولین اوراق 
بدهی تأمین ســرمایه دماوند هم راســتا شــد 
کــه در ایــن اوراق بــر اســاس مشــاوره عرضه، 
شــرکت  بازارگردانــی  و  تعهدپذیره نویســی 
تامین ســرمایۀ دماوند،   ۷ هزار میلیارد ریال 
اوراق اجاره مبتنی بر ســهام به منظور تأمین 
مالــی شــرکت بین المللــی توســعۀ صنایــع و 
معــادن غدیــر در بــورس اوراق بهــادار تهــران 

عرضه می شود.

مدیر تامین مالی شــرکت تأمین سرمایه 
دماونــد در خصوص ســایر جزئیــات این اوراق 
گفت: دارایی مبنای انتشــار این اوراق ســهام 
شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران )ســهامی عــام( 
بــوده، ضمانت اوراق توثیق پرتفویی از ســهام 
شــرکت  و  ایــران  آلیــاژی  فــوالد  شــرکت های 
موتــوژن بــا توجه بــه رتبۀ اعتبــاری A بانی در 

نظر گرفته شده است.
وی تصریــح کــرد: نــرخ اجــاره بهــای ایــن 
اوراق ۱۸ درصــد بــا مواعد پرداخــت هر ۳ ماه 
یــک بــار از تاریــخ انتشــار بــوده و دوره عمــر 
اوراق ۴ ســال اســت. ایــن اوراق طــی ۳ روز و 
به روش حراج عرضه خواهد شد. اوراق اجاره 
ســهام یــاد شــده از طریــق شــرکت کارگــزاری 
آرمون بورس به عنوان عامل فروش و توسط 
شــرکت واسط مالی آبان ســوم )با مسئولیت 
محدود( در بورس اوراق بهادار تهران منتشــر 

خواهد شد.

دالر در حالی در بازار فردوســی باز هم 
با نوسانات شدید روبه رو و تعداد خریداران 
کارشناســان  کــه  شــد  زیــاد  فروشــنده ها  و 
معتقدنــد احتمــاال ســرمایه ها از بــورس وارد 

بازار ارز شده است.
بــه گــزارش بــازار، فردوســی دیگــر مثــل 
قبــل ســوت و کــور نیســت گویــا رکــود بــازار 
بــازار  روانــه  را  ســرمایه داران  همــه  ســرمایه 
ارز کــرده اســت، شــش ماهــه دوم آغــاز شــد 
و خیلی هــا چشــم انداز بودجــه را در کســری 
از  کــه  دیده انــد  تومانــی  میلیــارد  ۴00هــزار 
همان اول ســال از ســوی کارشناسان و برخی 

نمایندگان مجلس هشدار داده شده بود.
حــاال جمــع دالل هــا در میدان فردوســی 
جمــع اســت و بــا وجــود اینکــه قیمــت رســمی 
دالر در بازار حدود 2۷500تومان است برخی 
2۷۸00 تومــان  تــا  را  دالر  جوانتــر  دالل هــای 
محــدوده  همــان  برخــی  امــا  می خرنــد.  هــم 
کم ریســک تری  قیمــت  را  2۷500تومــان 
می داننــد زیــرا رئیس جمهــوری تاکیــد کــرد که 
قیمت هــا در بــازار بایــد تثبیــت شــود و حتــی 
وزارت جهــاد کشــاورزی هــم اعام کــرد برخی 
محصوالت لبنی از روز شــنبه ۱0درصد ارزانتر 
شده اند. هرچند این اتفاق بعد افزایش قیمت 
60درصــدی بــود امــا بازهــم  تائیــدی بر تاش 
دولت برای تثبیت و کاهش قیمت هاست اما 
باید دید دورنمای دالر کاهشــی است یا خیر. 
کوتاه مــدت  در  فردوســی  دالل هــای  هرچنــد 

رشد دالر را متصور هستند.
بــازار  دالر  خریــداران  از  یکــی  حســین، 
فردوســی وضــع بــازار را نوســانی ترســیم کرد 
و گفــت: مــا از یــک دســت دالر می خریــم از 
دســت دیگــر می فروشــیم پــس بــازار بــرای ما 

نگرانــی چندانــی نــدارد و حتی نوســانات آخر 
هفتــه هــم بــه ما ضــرر نمی زنــد زیرا مــا صبح 
می خریــم تــا آخر شــب می فروشــیم، اما فارغ 
بــازار  اخیــر  در هفته هــای  مــا،  اســتراتژی  از 
فردوســی رنــگ و بــوی دیگــر گرفــت زیــرا هــم 
خریــداران ارز بیشترشــده و هم فروشــنده ها 
بیشترشــده و دلیــل آن ایــن اســت که عده ای 
بــر مبنــای اوضــاع اقتصادی کشــور پیش بینی 
کرده انــد ادامــه اختــاف ایــران و آمریکا یعنی 

کسری درآمد ارزی.
او افزود: به همین دلیل تقاضا برای ارز 
افزایش پیدا کرد، در مقابل عده ای هم نگران 
تاثیر مذاکرات بر قیمت ارز هستند به همین 
دلیــل دالرهــای خود را به بازار عرضه کرده اند 
امــا این مســاله منجــر به کاهــش قیمت دالر 
نشــد چون هر چقدر هم که عرضه می شــوند 

عده ای هستند که بخرند.
ســعید نیــز هــم که برای فــروش دالر در 
میــدان فردوســی جــوالن مــی زد دربــاره دلیــل 
مراجعــه اش بــه بــازار دالالن دالر گفــت: مــن 
چنــد وقتی اســت کــه مقــداری دالر دارم و به 
امیــد گرانتــر شــدن خریــده بــودم امــا بــه نظر 
می رســد کــه فعا ســقف دالر 2۸هــزار تومان 
اســت زیــرا دولت به تازگی هــم درباره تثبیت 
قیمت ارز برنامه ریزی کرده است و از آنجایی 
کــه ســال نخســت فعالیت دولت اســت همه 
تاش خود را خواهد کرد که عملکرد خوبی از 
خود در حوزه بازار نشان دهد به همین دلیل 

دالر هم گرانتر نمی شود.
حاال با وجود اینکه هر کدام از خریداران 
و فروشــنده های دالر یــک تحلیــل از وضعیت 
نگاهــی  اقتصــادی  کارشناســان  دارنــد،  بــازار 

کان تــر دارنــد و برخــی از آنهــا معتقدنــد کــه 
وارد  را  ســرمایه ها  بــورس  نزولــی  نوســان 

بازارهای موازی می کند.
کامــران نــدری، اقتصــاددان نیــز بــا بیان 
اینکه در هفته های اخیر بازار ســرمایه روندی 
نزولــی داشــت و دلیــل ایــن مســاله فــروش 
اوراق دولتــی اســت، گفت: بعد از رشــد اخیر 
بــورس برخــی ســرمایه داران حقیقــی از بــازار 
خــارج شــدند زیــرا بعــد از ایــن میــزان رشــد 
بــازار کمــی بــه اصاح و اســتراحت نیاز دارد و 
ایــن رونــد طبیعی اســت امــا اگر رونــد نزولی 
بــورس طوالنــی و بیشــتر شــود قطعا بخشــی 
از نقدینگــی را وارد بــازار ارز، خودرو، مســکن 

و... می کند.
او افــزود: بــه همیــن دلیــل سیاســت های 
از  در مســیر حمایــت  بایــد  اقتصــادی کشــور 
جذب نقدینگی در بازار باشــد تــا وارد بازارهای 
سوداگری نشوند زیرا ورود این میزان نقدینگی 

به معنای تاطم جدید در بازار است.   
کوتــاه  در  گــزارش، دالر  ایــن  براســاس 
مــدت رونــق دارد و تــا زمانی که مذاکرات وین 
آغــاز نشــود وضعیــت بــازار همچنان نوســانی 
نوســان گیری  هــم  دالل هــا  و  بــود  خواهــد 
هــم  ســرمایه  بــازار  مقابــل  در  و  می کننــد 
همچنان سرگردان به خبرهای مثبت و منفی 
عــده ای  دهــد، هرچنــد  مــی  نشــان  واکنــش 
از کارشناســان معتقدنــد ایــن رفتــار بــازار بــه 
معنــای کــف ســازی در محــدوده یــک میلیون 
و ۴00 هــزار واحــدی اســت امــا از آنجایــی که 
نوســانات بــازار قاعــده مند نیســت بــه یکباره 
ممکن اســت همین کف ســازی که یک ماهی 
هم است ادامه دارد رو پایین شکسته شود و 
بسیاری از سرمایه داران خرد غافلگیر شوند.

در  شــرکت ها  فــروش  آمــار  براســاس 
بــازار فیزیکی بــورس کاالی ایــران طی هفته 
گذشــته به ترتیب شــرکت های فــوالد مبارکه 
آهــن  ذوب  هرمــزگان،  فــوالد  اصفهــان، 
اصفهان و... لقب 1۰شــرکت برتر بورس کاال 

را به خود اختصاص دادند.
بــه گــزارش بــورس کاال، فــوالد مبارکه با 
فــروش ۳۴هــزار تن انواع ورق ســرد، رنگی و 
قلــع انــدود بــه ارزش ۸۷۴0میلیــارد ریــال در 
صدر ایستاد و برترین شرکت به لحاظ ارزش 

معامات بازار فیزیکی بورس کاال شد.
فــوالد  شــرکت  مبارکــه،  فــوالد  از  پــس 

هرمزگان با دادوستد 50هزار تن تختال C به 
ارزش ۷550میلیارد ریال رتبه دوم را کســب 
کــرد و پــس از آن ذوب آهــن بــا ثبــت معامله 
25هــزار و ۴۳تــن ســبد میلگــرد و تیرآهن به 

ارزش ۳5۳۸میلیارد ریال قرار دارد.
معاملــه  ثبــت  بــا  مــس  ملــی  شــرکت 
۱5۳5تن محصول شامل مس کاتد، سولفور 
مولیبــدن، کنســانتره فلــزات گرانبهــا و مــس 
کــم عیــار ارزشــی معــادل ۳۱۳۳میلیــارد ریال 
را به ثبت رســاند و چهارمین شــرکت برتر در 

معامات بازار فیزیکی بورس کاال شد.
 شرکت پاالیش نفت اصفهان با فروش 

۳0هــزار تــن لــوب کات ســبک و وکیــوم باتوم 
ارزشی معادل ۳۱2۷میلیارد ریال را رقم زد.

شــرکت جهــان فــوالد ســیرجان بــا ثبــت 
معاملــه 2۳هــزار تــن ســبد میلگرد و شــمش 
بلوم ارزشــی بالغ بر ۳0۸۸میلیارد ریال را به 
ثبت رساند. با ثبت معامله ۱0هزار و 5۳6تن 
انــواع محصــول پلــی اتیلــن و نــخ پلــی اســتر، 
شــرکت پتروشــیمی تندگویــان بــه ثبت ارزش 
۳0۳5میلیــارد ریالــی هفتمیــن شــرکت برتــر 

بورس کاال به لحاظ ارزش معامله شد.
ثبــت  بــا  شــرکت پاالیــش نفــت تهــران 
باتــوم،  وکیــوم  5۸0تــن  و  2۹هــزار  معاملــه 

لــوب کات ســبک و ســنگین و گوگــرد گرانولــه 
ارزش 2۸2۳میلیــارد ریالــی را رقــم زد و در 

جایگاه هشتم ایستاد.
فــروش  بــا  مــارون  پتروشــیمی  شــرکت 
اتیلــن  منــو  پروپیلــن،  پلــی  انــواع  ۸۳۱6تــن 
ارزش 2655میلیــارد  اتیلــن  دی  و  گایکــول 
ریالــی را به ثبت رســاند. شــرکت پتروشــیمی 
بنــدر امــام با ثبت معامله ۷۹۱5تن انواع پلی 
وینیــل کلرایــد، پلــی اتیلن ســبک و ســنگین، 
ارزش  بنــزن  و  زایلیــن  بوتادیــن،  اســتایرن 
26۳2 میلیــارد ریــال دهمیــن شــرکت برتر به 

لحاظ ارزش معامات شد.

اختیــار  قراردادهــای  معامالتــی  دوره 
معامله خرید و فروش سهام شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر در سررســید بهمن 1۴۰۰، 
از چهارشــنبه، 21 مهر 1۴۰۰ در بازار مشــتقه 

بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
انتشــار  بــا  تهــران  بــورس  شــرکت  )ســنا(، 
اطاعیه ای از آغاز دوره معاماتی قراردادهای 
ســهام  بــر  فــروش  و  خریــد  معاملــه  اختیــار 
»کگل« از چهارشــنبه 2۱ مهــر مــاه لغایت ۱۷ 

بهمن ۱۴00 خبر داد.
براســاس این اطاعیه، معامات مربوط 
بــه این قراردادها تنها به صورت برخط اســت 

و تنها از طریق کارگزارانی که مجوز معامات 
برخط در این بازار را دارند، قابل انجام است.
بــا توجــه به راه انــدازی ســامانه مدیریت 
ریســک و امــکان محاســبات وجــوه تضمیــن 
قــرارداد  تضمیــن  وجــه  »ضوابــط  براســاس 
اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابــورس ایــران«، اتخــاذ موقعیت باز فروش 
در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت 
بــازار  فعــاالن  تمامــی  بــرای  تضمیــن،  وجــوه 

سرمایه امکان پذیر است.
آغاز معامالت قراردادهای 

اختیار معامله شبندر  در بورس
قراردادهــای  معاماتــی  دوره  همچنیــن 

اختیــار معاملــه خرید و فروش بر روی ســهام 
شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس از ۴شــنبه 

این هفته در بوس آغاز می شود.
بــه گزارش خبرگــزاری تســنیم، مدیریت 
ابزارهــای نویــن مالــی شــرکت بــورس تهــران 
قراردادهــای  معاماتــی  دوره  کــرد:  اعــام 
اختیــار معاملــه خرید و فروش بر روی ســهام 
شــرکت پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( در 
سررســید بهمــن ۱۴00، از روز چهارشــنبه)2۱ 
مهــر( در بــازار مشــتقه بــورس اوراق بهــادار 

تهران آغاز می شود.
»اوراق اختیــار فــروش تبعــی« در واقــع 
همــان طــرح بیمــه ســهام اســت کــه توســط 

شــرکت ها به فروش می رســند، که براســاس 
آن فروشــنده که همان شــرکت منتشــرکننده 
اســت متعهد می شــود تعداد معینی از سهام 
شــرکت را بــه قیمــت مشــخصی کــه اصطاحاً 
بــه آن »قیمــت اعمــال« می گوینــد در تاریــخ 
معیــن یــا همان »تاریــخ اعمال« از ســهامدار 
منتشــرکننده  شــرکت های  کنــد.  خریــداری 
اوراق تبعــی قبــل از فــروش ایــن اوراق ملــزم 
به انتشار اطاعیه عرضه جهت اعام عمومی 
کــه  ایــن  ضمــن  می باشــند.  آن  ویژگی هــای 
توصیه می شــود ســهامداران قبــل از اقدام به 
خرید اوراق تبعی هر نماد، اطاعیه عرضه آن 

اوراق را مطالعه کنند.

احتمال ورود سرمایه ها به بازار ارز

1۰ شرکت برتر بورس کاال معرفی شدند

آغاز معامالت قراردادهای اختیار معامله »کگل« و »شبندر« 
از چهارشنبه

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه و عمومی 
فوق العــاده شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج 
ســازمان  درخواســت  بــه  توجــه  بــا  فــارس، 
خصوصی ســازی بــه مــدت یــک هفتــه اعــالم 

تنفس کرد.
بــه گــزارش اقتصادآنایــن، در حالــی کــه 
ایــن مجامــع قــرار بــود روز گذشــته بــر اســاس 
شــود،  برگــزار  منتشرشــده،  مجامــع  آگهــی 

دقایقــی بعــد از آغــاز مجمــع عمومــی ســالیانه 
فــارس، بعــد از قرائــت قرآن و اســتقرار هیات 
رئیسه، به مدت یک هفته اعام تنفس کرد.

ســازمان  نامــه  تصمیــم  ایــن  دلیــل 
شــرکت های  کلیــه  بــه  خصوصی ســازی 
ســرمایه پذیر مبنــی بــر ضــرورت اعــام تنفــس 
تــا  شــرکت ها  آن  مجامــع  کلیــه  برگــزاری  در 
اعام  مصوبه شــورای عالی بورس در خصوص 

تمدید مالکیت و مدیریت سهام عدالت توسط 
دستگاه های مادر تخصصی با توجه به دستور 
وزیر اقتصاد است. این موضوع در دستور کار 
جلســه شــورای عالی بورس مورخ بیســتم مهر 
۱۴00 قــرار دارد و تــا زمــان ابــاغ ایــن تصمیــم 
بــه مــدت حداکثــر یــک هفتــه برگــزاری مجامع 
نامــه،  ایــن  شــامل  ســرمایه  پذیر  شــرکت های 

اعام تنفس می شود.

اعالم تنفس 1 هفته  ای 
مجمع عمومی عادی 

سالیانه و فوق العاده صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس

انتشار اوراق اجاره سهام ترکیبی از طریق توثیق و رتبه بندی برای 
نخستین بار در بازار سرمایه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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ذیل از طریق فراخوان عمومی در قالب ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بصورت نقد و اقساط با شرایط )حداقل 25% نقد الباقی در 
اقساط 5 ساله( به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ) دارندگان موافقتنامه اصولی از اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین برای مناطق معرفی شده ( 

و صرفا با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )setadiran.ir( واگذار نماید.

تاریخ انتشار :  1400/7/18 و 1400/7/19   مهلت دریافت اسناد :  1400/7/21 تاریخ بازدید : 1400/7/22   مهلت ارسال پیشنهاد :  1400/8/1
تاریخ بازگشایی :  1400/8/3 تاریخ اعالم به برنده :  1400/8/3

بدیهی است انتخاب خریدار با درنظر گرفتن بهترین مبلغ پیشنهادی و نحوه پرداخت اعم از پیش پرداخت و مدت زمان واریز اقساط در زمان 
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آگهــی فـراخوان 
فراخوان 10  -  1400 

ت دوم(
) نوب

اداره کـل راه و شهرسازی 
استان قزوین

مساحت پالک ثبتیردیف
)مترمربع(

قیمت پایه هرمتر 
سپرده شرکت در قیمت کل )ریال(مربع)ریال(

آدرسفراخوان  )ریال(

2/282/94 فرعی از 41/43 اصلی1
مینودر،ضلع شمال پارک پامچال ،1056/4260000000633852000003169260000بخش 5 قزوین )بلوک 22 قزوین(

بازارچه پوشینه بافت

90 فرعی از 43 اصلی2
غیاث آباد ، چهارراه سونا ، برخیابان 1350/701400000001890980000009454900000بخش 5 قزوین )غیاث آباد(

ساحل ، همجوار اتاقک پست از ضلع غربی

استاندار کرمان:  اقدامات 
شایسته گهرزمین قابل 

تقدیر است 

پنجمیــن نمایشــگاه بیــن الملــی معــدن، صنایع 
معدنــی، ماشــین آالت و تجهیــزات وابســته کرمــان 
)kimix 2021 ( با حضور استاندار کرمان عصر امروز 

آغاز بکار کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
ســنگ آهن گهرزمین، نمایشــگاه بین المللی معدن، 
صنایــع معدنــی، ماشــین آالت و تجهیــزات وابســته 
کرمــان عصــر امــروز بــا حضــور دکتــر علــی زینــی وند 
استاندار کرمان و جمعی از مسئولین صنعت و معدن 

استان افتتاح شد.
استاندار کرمان در حاشیه بازدید از غرفه گهرزمین 
عنوان کرد: شرکت سنگ آهن گهرزمین از مجموعه های 
فعال و خوب صنعتی و معدنی کشور است و اقدامات 

شایسته آن قابل تقدیر است.
این نمایشگاه از امروز شنبه ۱۷ مهرماه لغایت ۲۰ 
مهرماه در محل نمایشگاه بین المللی کرمان به مدت 

۴ روز میزبان بازدید کنندگان است.
شــایان ذکــر اســت غرفــه شــرکت ســنگ آهــن 
گهرزمین در این نمایشــگاه ، همه روزه از ســاعت ۱۵ 
الی ۲۰:۳۰ در ســالن باســتانی پاریزی پذیرای عالقه 

مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

حضور شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر در نمایشگاه 

معدن کرمان 
پنجمیــن نمایشــگاه بین المللی معــدن، صنایع 
معدنــی، ماشــین آالت و تجهیــزات وابســته کرمــان 
)kimix 2021( بــا حضــور شــرکت هــای منطقــه گل 

گهر و جمعی از شرکت های معدنی و صنایع معدنی 
کشور آغاز به کار کرد.

بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت توســعه آهن 
و فوالد گل گهر؛ این شــرکت با حضور در نمایشــگاه 
kimix؛ تولیــدات و توانمنــدی هــای خود را در معرض 

دید عموم عالقه مندان قرار می دهد. 
در آیین افتتاح این نمایشگاه؛ استاندار کرمان و 
فرماندار ویژه سیرجان از غرفه شرکت توسعه آهن و 
فوالد گل گهر بازدید کردند. استاندار کرمان در حاشیه 
ایــن بازدیــد، بــا ابراز رضایــت از فعالیت های مســتمر 
شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر گفــت: کلیــه 
شــرکت های منطقه گل گهر به ویژه شــرکت توســعه 
آهن و فوالد همواره در راســتای توســعه و گســترش 
فعالیت های صنعتی و معدنی در سطح کشور تالش 
قابل تحســینی از خود بر جای گذاشــته اند و امروزه 

پیشرو صنایع معدنی و فوالدی کشور هستند.
دکتــر زینــی ونــد افزود:پــروژه هــای توســعه ای 
منطقه گل گهر نوید روزهای روشنی در حوزه صنعت 
و معــدن مــی دهــد و بــا بهره بــرداری از این پــروژه ها 
نقــش اســتان کرمان در این حوزه پــر رنگ تر خواهد 

بود.
ایــن نمایشــگاه از ۱۷ الــی ۲۰ مهرمــاه در محــل 
نمایشگاه بین المللی کرمان دایر است و عالقمندان 
مــی تواننــد از غرفه تخصصی شــرکت توســعه آهن و 

فوالد گل گهر دیدن کنند.

صادرات دارویی راهکار عبور 
از تحریم ها

عضو هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد 
دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، بر اهمیت 

صادرات برای مقابله با تحریم ها تاکید کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حمیدرضــا علیپور در 
نشست خبری نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۱، گفت: طی 
سه سال ۹۶ تا ۹۸، از ۱۳.۲ میلیون دالر صادرات مواد 

موثره دارویی به ۱۵ میلیون دالر رسیده ایم.
وی افــزود: مــواد موثــره دارویــی ایــران بــه اغلب 
کشــورهای دنیــا صــادر می شــود، بــه طــوری کــه ایــن 
صادرات به کشورهایی همچون هند و چین نیز صادر 
می شود.علیپور تاکید کرد: راهکار عبور از تحریم ها، 
صــادرات اســت و مــا بایــد بتوانیــم از ایــن مســیر بــه 

پیشرفت و شکوفایی برسیم.
وی افزود: ما باید به صادرات فکر کنیم تا بتوانیم 
شــرکت های  گفــت:  بزنیم.علیپــور  دور  را  تحریم هــا 
تولیــد کننــده مواد موثره دارویی در داخل، همواره از 
شرکت های دانش بنیان تلقی می شوند. به طوری که 
۱۶ محصول از ۶۰ محصول یک شرکت داخلی، دانش 

بنیان است.
وی افــزود: چــرا مــا نمی خواهیــم دســتاوردهای 
خودمــان را نادیــده بگیریــم و بــه آســانی از کنــار آن 
بگذریم.علیپور در ادامه به نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۱ 
اشــاره کرد و گفت: در حال تشــکیل کمیته مشــترک 
در دفاع از منافع شرکت های تولید کننده مواد موثره 

دارویی هستیم.
وی افزود: در دنیا برای صادر کنندگان خودشان 
فــرش قرمــز پهــن می کنند، در ایران موانــع قرمز قرار 

می دهند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

محمد آقاجانلو مدیرعامل 
شرکت ملی فوالد ایران شد

باحکــم رئیــس هیات عامل ایمیــدرو ، مدیرعامل 
جدیدشرکت ملی فوالدایران منصوب شد.

به گزارش فوالد و توسعه درحکم وجیه هللا جعفری 
خطاب به محمدآقاجانلو آمده است ؛ باتوجه به سوابق 
وتجارب ارزشمند وتعهد جنابعالی ، به سمت مدیرعامل 
شرکت ملی فوالدایران منصوب می شوید تابااتکال به 
خداوند متعال وظایف وامورمحوله را درراستای اهداف 
سازمان و بارعایت اصول قانونمداری وخدمت به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران انجام دهید.
روابــط عمومــی شــرکت ملــی فوالدایــران انتصاب 
شایسته مهندس آقاجانلو را تبریک وتهنیت عرض نموده 
وبرایشــان درانجام امورمحوله موفقیت های روزافرون 
آرزومندیم واز زحمات وخدمات آقای مهندس رشــیدی 
دردوران تصدی سرپرستی شرکت ملی فوالدایران تشکر 

و قدردانی می کنیم.

اجرای ۷ فرآیند برای پیوند 
صنایع و متخصصان در 

شبکه فن بازار ملی
شــبکه  فن بــازار ملــی ایــران بــا کمــک بروکرهــای 
فنــاوری با اجرای هفت فرآینــد کاربردی نیاز صنایع را 

شناسایی و به متخصصان اعالم می کند.
به گزارش معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، 
بروکرهای فناوری در واقع بازوی اجرایی شبکه فن بازار ملی 
معاونت علمی وفناوری، فن بازارهای منطقه ای و تخصصی 
هســتند کــه با کمــک »بات رفــع نیاز صنایع« بــه عنوان 
ابزاری کاربردی و در دسترس صاحبان صنایع برای اعالم 
نیاز خود در حوزه های مختلف مواد اولیه، تجهیزات مورد 
 نیاز، مواد خام، ابزارآالت، فضای تولید، دانش فنی عمل 

می کنند.
این بروکرها اطالعاتی مانند عنوان، مقدار و تاریخ 
اعتبــار نیــاز و اطالعاتــی از این دســت را با اســتفاده از 
شــبکه گسترده اطالعاتی شــبکه فن بازار ملی معاونت 
علمی و فناوری و بروکرهای فناوری این شبکه در سراسر 
کشور در اختیار صنایع مرتبط، شرکت های دانش بنیان، 

شرکت های صنعتی و مخترعان قرار می دهند.
ایــن کار در هفــت فرآینــد »آغــاز بــاک تلگــرام و 
بلــه و تکمیــل اطالعات نــوع نیاز«، »بررســی اطالعات 
ارسال شده«، »تماس کارگزار با صاحب نیاز و دریافت 
اطالعــات کاملتــر«، »دســته بندی اطالعات« »ارســال 
اطالعــات به کارگزار تخصصی و منطقه ای«، »بررســی 
 در شــبکه های در دســترس« و »ارائه راه حل« اجرایی 

می شود.
یکی از راه های رشد و شکوفایی صنعت، »احصای 
نیــاز فناورانــه«، »در اختیــار قــرار دادن ایــن نیازهــا به 
زیســت بوم نوآوری و فناوری کشــور« و »ایجاد زنجیره 

ارائه نیاز و رفع نیازهای فناورانه و مواد اولیه« است.
از ایــن رو شــبکه فن بــازار ملــی معاونــت علمــی و 
فنــاوری بــه عنــوان مرجــع اطالعــات و تبــادالت فناوری 
کشــور بــا ایجــاد ابزارهــای مختلف به هم رســانی عرضه 
و تقاضــا ابزارهایــی کاربــردی دارد تــا با اســتفاده از این 
ابزارهــا، تســهیل گر ارتبــاط میــان صنایــع و تخصص ها 

شود.
از آن جمله »ســایت شــبکه فن بازار ملی معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه عنــوان مرجــع 
اطالعـــــات فنــــاوری کــشـــــور«، »برگــزاری رویدادهــای 
به هم رســانی عرضه و تقاضای فناورانه«، »اســتفاده از 
ظرفیت کارگزاران تجارت فناوری )بروکرهای فناوری(« 
و »بات تلگرام و بله رفع نیاز« است که همه این ابزارها 

کارکردهای خود را دارند.
فن بازار به معنای بازار فناوری، محلی برای مبادالت 
فنــاوری اســت، در واقــع فن بــازار یــک بنــگاه معامــالت 
فنــاوری اســت کــه بــا ایفای نقــش واســطه اطالعاتی و 
حقوقــی، وظیفــه نزدیــک کــردن طرف هــای »عرضه« و 
»تقاضا« در حوزه فناوری و محصوالت پیشــرفته را بر 

عهده دارد.

مجتمــع فــوالد خراســان بــا عرضــه 205 
هزار و 480 تن میلگرد، بیشترین حجم فروش 
میلگرد را در رینگ صنعتی بازار بورس کاال در 
شــش ماه اول ســال جاری به خود اختصاص 

داد.
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان با اعالم 
خبر فوق گفت: بر اساس داده های اعالم شده 
در ســایت بــورس کاالی ایــران، تناژ محصوالت 
فروخته شدهی شرکت در بورس کاال در شش 
ماه نخست سال جاری بالغ بر   ۱۵۳ هزار ۸۲۴  
تــن بــوده کــه  ارزش آن بیــش از  ۲۰.۷ هــزار 
میلیارد ریال  است و این مجتمع بزرگ صنعتی 
موفق به عرضه و فروش  ۷۵درصد از محصوالت 

خود در بورس کاال شده است.
کســری غفوری افزود: رقابــت برای خرید 
محصوالت عرضه شده فوالد خراسان در رینگ 
معامالتی بورس کاال در شش ماه نخست سال 
جاری باعث شد تا صف خرید محصوالت بیشتر 
و رکــورد دار بیشــترین فــروش میلگــرد در ایــن 

رینگ صنعتی باشیم.
شــایان ذکــر اســت بــر اســاس اطالعــات 
منتشــر شده در ســایت بورس کاالی ایران، در 
ایــن مــدت ۹۹هــزار تــن انــواع شــمش تولیدی 
شرکت فوالد خراسان در بورس کاال عرضه شده 
که ۶۱۵۰۰ تن از ســبد شــمش این شــرکت به 
ارزش بیش از  ۷.۲هزار میلیارد ریال به فروش 
رســیده است.ســیداحمدلطفی رئیــس کمیتــه 
فروش فوالد خراسان در خصوص استراتژی های 
فوالد خراسان برای بازاریابی و فروش در حوزه 

صادرات و فروش داخلی عنوان کرد: استراتژی 
شرکت برای بازارهای صادراتی متاثر از موقعیت 
فوالد خراسان و نزدیکی به بازار آسیای میانه، 

توسعه و نفوذ به بازارهای منطقه ای است.
سرپرست معاونت بازاریابی و فروش فوالد 
خراسان خاطرنشان کرد: این شرکت در راستای 

شفاف سازی هرچه بیشتر، فروش محصوالت 
خود را در بازارهای داخلی، از طریق بورس کاال 
انجام می دهد و این شفاف ترین شیوه فروش 
اســت. به گفته حســین بختیاری همــه افرادی 
کــه متقاضی خریــد محصوالت فوالد خراســان 
هســتند، می توانند از طریق بورس کاال به این 

محصوالت دســت یابند و این شــیوه عرضه به 
منزلــه اعتقــاد بــه شــفافیت معامالتــی  بنــگاه 

اقتصادی  است. 
وی عدم انحصار در امر فروش و شفافیت 
عرضه و تقاضا را دو شــاخص معامالت کاالیی 

شرکت فوالد خراسان  برشمرد.

همزمــان بــا نوزدهمین اجالس ســالیانه 
پارک فناوری پردیس از 6 محصول تولید شده 
توسط شرکت های عضو این مجموعه در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشــکی، 19 مهرماه رونمایی 

می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک فناوری 
شناســایی  فراخــوان  پیــش  چنــدی  پردیــس، 
محصــــوالت برتــر پــارک جـــهــــت رونــمـــــایی در 
نوزدهمین اجالس ســالیانه پارک منتشــر شد. 
»احمــد عســگری«، مدیــرکل ســرمایه گذاری و 
بومی ســازی فنــاوری ضمن اشــاره بــه این نکته 
گفــت: پارک فنــاوری پردیس محصوالت برتری 
که در یک ســال گذشــته با فناوری جدید روانه 

بازار شده اند را رونمایی می کند.
ادامــه داد: فراخــوان رونمایــی  عســگری 
از مدتی قبل در ســایت پارک و ســایر ابزارهای 
اطالع رســانی منتشــر شــد و شــرکت های عضو 
تــا تاریخ ۲۱شــهریور مــاه برای ارســال اطالعات 

محصوالت خود فرصت داشتند.
او افــزود: تمامــی شــرکت های عضو پارک 
اعم از مستقر و غیر مستقر و همچنین اعضای 
شعب پارک ازجمله کارخانه های نوآوری، امکان 

حضور در این فراخوان را داشتند.
مدیرکل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری 
پــارک فنــاوری پردیــس در مــورد فرآینــد ارزیابــی 
محصــوالت ارائه شــده برای رونمایــی در اجالس 
ســالیانه، گفت:ارزیابــی متقاضیــان رونمایــی از 
محصوالت برتر در چارچوب شاخص های ارزیابیِ 
رونمایــی و همچنیــن خوداظهــاری و مســتندات 
ارسالی شرکت ها، آغاز شد. پس از آن کمیته اولیه 
ارزیابی با حضور معاونان و مدیران پارک تشکیل 

و چند محصول برای راهیابی به ارزیابی ثانویه، 
انتخاب شدند.

عسگری ادامه داد: در این فرایند بیش از 
۲۷۰ شرکت عضو مورد بررسی قرار گرفتند و در 
فرایند ارزیابی با ارتباطی که با شرکت های عضو 
برقرار کردیم بیش از ۶۴ محصول از ۲۹ شرکت 
و شــتاب دهنــده در فراینــد ارزیابــی رونمایــی 
حضور پیدا کردند و فرآیند ارزیابی برای این ۶۴ 

انجام گرفت.
وی افــزود: بــر اســاس ارزیابی های انجام 
شده در مرحله اول، ۳۰ طرح از این ۶۴ محصول 
ارائه شــده به دبیرخانه رونمایی، حائز شــرایط 
اولیه بودند. این طرح ها در مرحله دوم ارزیابی 
در زمینه های فنی از قبیل ســطح تکنولوژی و 
میزان نوآوری در محصوالت مورد بررســی قرار 
گرفتند. این ۳۰ طرح مربوط به ۱۵ شرکت عضو 

پارک بود.
مدیــر کل ســرمایه گــذاری و بومی ســازی 
فناوری پارک فناوری پردیس ادامه داد: مرحله 
بعــدی ارزیابــی محصــول توســط کارشناســان 
و مشــاوران فنــی و تخصصــی پــارک بــود. در 
ایــن مرحلــه ســطح فنــاوری و همچیــن صحت  
خوداظهــــاری و مســـتنـــــدات دریـــافــــت شـــــده 
توســط شــرکت ها سنجیده شــد. پس از انجام 
ارزیابی های فنی و کارشناسی توسط تیم اداره 
کل سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری پردیس، 
این طرح ها در ادامه توسط کمیته ارزیابی مورد 
ارزیابی مجدد قرار گرفت و از بین ۳۰ طرح وارد 
شــده به مرحله دوم، ۶ محصول برای رونمایی 
در اجالس ســالیانه انتخاب شــد که قرار است 
از این محصوالت در نوزدهمین اجالس سالیانه 

پارک در نوزدهم مهرماه رونمایی شود.عسگری 
گفــت: باتوجــه بــه ارزیابی هــای صــورت گرفته 
براساس شاخص های رونمایی، بررسی های فنی 
و بازدیدهــای میدانــی، ۶ محصــول تولید شــده 
در حوزه هــای دارویی و تجهیزات پزشــکی برای 
رونمایی در اجالس سالیانه پارک انتخاب شدند.

انتخاب محصوالت برتر بر اساس 
شاخص های علمی

مدیــر کل ســرمایه گذاری و بومــی ســازی 
مــورد  پــــردیـــــس در  فنــــاوری  پـــــارک  فنــاوری 
شــاخص های ارزیابــی محصــوالت گفــت: برای 
انتخــاب محصــوالت برتــر جهــت رونمایــی در 
اجالس سالیانه، تعدادی شاخص های ارزیابی 
وجود دارد. محصول متقاضی یا نوع ارتقا یافته 
آن نبایــد در دوره هــای قبلــی اجــالس ســالیانه 
و  داخلــی  رســانه های  و  جشــنواره ها  پــارک، 
خارجی، معرفی یا رونمایی شده باشد. همچنین 
محصول باید فرآيند تجاری ســازی را کامل طی 
کرده و حداکثر ۲ سال سابقه فروش متناسب با 

ظرفيت بازار محصول را، داشته باشد.
وی ادامه داد: محصوالت برتر نباید نمونه 
مشابه داخلی در کشور داشته باشد و همچنین 
شرکت متقاضی برای رونمایی محصوالت خود 
در اجــالس ســالیانه پــارک باید مجوز و تأييديه 
فنی مورد نیاز را از مراجع ذی صالح گرفته باشد. 
عــالوه بــر ایــن محصــول بایــد در رفــع نيازهای 
حياتــی و اســتراتژيک كشــور و كاهــش يا قطع 
وابستگی به كشورهای خارجی، تاثیر گذار باشد.

چه مزایایی در انتظار محصوالت 
رونمایی شده است؟

عسگری در مورد مزایای رونمایی محصوالت 

در هجدهمیــن اجــالس ســالیانه پــارک فناوری 
پردیــس، بیــان کرد: محصوالتی کــه در اجالس 
ذاتــی  مزایــای  از  می شــوند  رونمایــی  ســالیانه 
رونمایی برخوردار خواهند شد. اما عالوه بر آن 
از مزایایی مانند برگزاری رویداد معرفی محصول 
و شــرکت فناور با حضور تمامی مشتریان برای 
محصوالت برتر، بهره مندی از ليزينگ محصول 
ريــال،  ميليــارد   ۵ ســقف  تــا  شــده  رونمايــی 
تســهيل فرآينــد جــذب ســرمايه جهــت توســعه 
محصول رونمایی شده و حمایت از ثبت اختراع 
 بین المللی از طریق کانون پتنت ایران بهره مند 

می شوند.
وی افزود: ارائه کمک هزینه جهت بهبود 
فرآینــد طراحــی صنعتــی محصــول، ارائه کمک 
هزینه ساخت کلیپ تبلیغاتی از محصول برتر 
یا شــرکت و حمایت از ثبت اختراع بین المللی 
از طریــق کانــون پتنــت ایــران، از دیگــر مزایــای 
 رونمایــی محصــول در اجــالس ســالیانه پــارک 

است.
مدیــر کل ســرمایه گذاری و بومــی ســازی 
فنــاوری پــارک فنــاوری پردیــس در مــورد دیگــر 
مزایــای رونمایــی گفــت: رونمایــی از محصــول 
در اجالس ســالیانه مزایای دیگری نیز از جمله 
معرفــی محصــول در فضای مجــازی، قرارگیری 
محصول برتر در سایت پارک و سامانه فن بازار 
ملی ایران، پوشش خبری و تبليغاتی از طريق 
ســاخت مســتند، انجام مصاحبــه و هماهنگی 
پخش در رســانه های مختلف، هماهنگی درج 
تبليغات در نشريات تخصصی و معرفی جهت 
حضور در برنامه های تخصصی صدا وسيما، در 

پی خواهد داشت.

 رونمایی از 6 محصول جدید دارویی و تجهیـزات پزشـکی تولید شده 

در پــارک فناوری پردیس

سامانه ترکیبی احراز هویت و تشخیص 
زنده بودن فرد، ایران ساخت شد

فوالد خراسان؛ رکورد دار بیشترین فروش میلگرد 
در بورس کاال

یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت 
ســامانه ترکیبی احراز هویت و تشــخیص زنده 
بــودن فــرد بــر اســاس چهــره و اثــر انگشــت به 
صــورت آنالیــن و تحــت وب شــد کــه همگی در 
قالــب یــک ســامانه مشــترک بــه مشــتری ارایــه 

می شود.
بــه گــزارش روز یکشــنبه معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، پیشــرفت های زیادی 
در حوزه فناوری در تشخیص هویت حاصل شده 
است و اکنون محصوالت ایران ساخت این حوزه 
کار تشــخیص را آســان کرده اند.محصوالتــی که 
در شــرکت دانش بنیان ایرانی تولید شــده اند از 
دقتی باال برخوردار هستند و تاکنون، ۱۰ میلیون 
اپلت اثر انگشت تجاری سازی شده و به فروش 
رســیده اســت.محمدرضا نوروزی مدیرعامل این 
شــرکت دانش بنیان درمــورد مهم ترین محصول 
دانش بنیان این شــرکت گفت: ســامانه ترکیبی 
احــراز هویــت و تشــخیص زنــده بــودن فــرد بــر 
اســاس چهــره و اثر انگشــت به صــورت آنالین و 
تحت وب، حاصل ترکیب ســه بخش تشــخیص 
چهره، اثرانگشــت و زنده بودن اســت که همگی 
در قالب یک ســامانه مشــترک به مشــتری ارایه 
می شــود.وی بیــان کــرد: این نســخه، نســبت به 
نمونه های موجود و پیشــین، پیشــرفته تر اســت 
و اگرچه نســخه ســاده تشخیص چهره قبال هم 
وجود داشته اما با توسعه فناوری و تجاری سازی 
ایده هــای نوآورانــه، ایــن محصول اکنــون  بهبود 
یافته است.این فناور ادامه داد: هر دو محصول 

دانش بنیــان  اثرانگشــت،  و  چهــره  تشــخیص 
شناخته شده و بخش تشخیص زنده بودن فرد، 
از سال ۱۳۹۴ تحت توسعه و تحقیق قرار گرفته 
و در حال حاضر نسخه بالغ آن در ترکیب با دو 
محصول تشخیص چهره و اثر انگشت، ارایه شده 
است.نوروزی گفت: پایلوت تشخیص زنده بودن 
ایران ساخت، این قابلیت را دارد که ۱۰۰ هزار نفر 
در روز را ظــرف ۴۵ روز و همچنیــن یــک پایلوت 
یک میلیون نفر در روز را ظرف ۷۵ روز انجام دهد.
وی افزود: این محصول ایران ساخت از نرم افزارها 
و ابزارهای داخلی استفاده می کند و می تواند در 
حالت ساده بر روی مرورگر انجام شده و مستقل 
از سیستم عامل بر روی همه پلتفرم ها اجرا شود، 
همچنین نسخه تحت اندروید این محصول نیز 
ارایه شــده که می تواند صــدا را به عنوان فاکتور 
تکمیلی برای تشخیص زنده بودن انتقال دهد.
وی یادآور شد: مهم ترین مزیت این محصول آن 
اســت که تمامی مقایســه ها و تاییدات در کمتر 
از یــک دقیقــه انجام می شــود، اگر دســتورها به 
درستی ارایه شود، فرد را زنده محسوب کرده و 
ضمناً تصویر چهره را با تصویر قدیمی که هنگام 
صدور کارت ملی دریافت شده مقایسه می کند.
نــوروزی بــا یادآوری اینکه نمونه مشــابه خارجی 
برای تشخص چهره وجود دارد ولی ترکیب آن با 
اثر انگشــت در بازار نیســت، بیان کرد: به شدت 
بــه فکــر صادرات هســتیم و امیدواریــم از طریق 
واسطه هایی بتوانیم محصول را در این کشورها 

ارایه دهیم.
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کاهش 25 درصدی منابع 
تامین آب شرب گلستان 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب گلستان با بیان 
اینکــه کمتــر از 7 درصــد آب مصرفــی اســتان در بخش 
شــرب اســتفاده می شــود از کاهش ۲۵ درصدی تأمین 

آب شرب به علت خشکسالی شدید خبر داد.
  بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم،  بهــزاد هرمــزی 
دیــروز در نشســت خبــری اظهــار کرد: از ابتــدا تا انتهای 
مــرداد امســال دبــی آب در گــرگان 100 لیتــر بــر ثانیــه 
کاهــش پیــدا کــرد، منابــع تامیــن آب در اســتان هــزار و 
600 لیتــر بــر ثانیه معادل 25 درصد کاهش داشــت که 

مشکالت زیادی را در تابستان به وجود آورد.
از  گلســتان  آب  منابــع  از  درصــد   97 افــزود:  او 
چاه ها تامین می شــود و از مجموع 35 هزار حلقه چاه 
در اســتان فقــط 620 حلقــه بــرای آب شــرب اســتفاده 

می شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب گلســتان با بیان 
اینکه تابســتان امســال در نیم قرن اخیر کم سابقه بود 
و گلســتان یکــی از چهار اســتان رتبه باالی خشکســالی 
از  بایــد  گفــت:  دارد،  نگران کننــده ای  اوضــاع  و  اســت 
صبــوری و همراهــی مــردم شــریف گلســتان تشــکر کنم 
اما خادمان مردم در شرکت آب و فاضالب گلستان هر 

آنچه می توانستند، انجام دادند.
و 250  میلیــارد  یــک  از مجمــوع  افــزود:  هرمــزی 
میلیــون متــر مکعــب منابــع آب زیرزمینی در گلســتان، 
300 میلیــون متــر مکعــب آن مصــرف شــد کــه کمتــر از 
هفت درصد آن مربوط به آب شرب بود و مابقی آن در 

بخش کشاورزی و حوزه های دیگر مصرف شد.
او ادامــه داد: امســال آورد رودخانه هــا در بدتریــن 
حالت خود بود و برخی از رودخانه ها 85 درصد از آورد 
خود را از دســت داده بودند و منابعی که برای پایداری 
ســدها بــود هــم از بیــن رفت. بیــالن ســفره ها همچنان 
منفــی اســت و اوضــاع هنــوز نرمــال نیســت و منابــع از 

دست رفته باید احیا شوند.
گلســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خاطرنشــان کــرد: نیــاز آب شــرب اســتان 6 هــزار و 900 
لیتر بر ثانیه است اما در برخی روزها چهار هزار و 200 
لیتــر بــر ثانیه آب داشــتیم اما به هر شــکل تابســتان را 

سپری کردیم.
را  ایــن شــرایط ســخت  مــا  یــادآور شــد:  هرمــزی 
پیش بینی کرده بودیم و مهر ســال گذشــته مکاتباتی در 
سطح ملی و استانی انجام دادیم و تاکید کردیم که اگر 
بــه فکــر گرگان نباشــید بــا بحران جــدی و قطعی مواجه 

خواهیم شد.
او اضافــه کــرد: پــس از ایــن مکاتبــه اســتاندار و 
نماینــدگان پــای کار آمدنــد و جلســه ای در هیات رئیســه 
مجلــس برگــزار شــد و مصوبات آن در 28 خــرداد 1400 
عملیاتی و اعتبار آن ابالغ شد اما ما ریسک کردیم و از 

ابتدای سال کار را شروع کردیم.
در پایان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گلستان 
بیــان کــرد: هفته گذشــته یکی از چاه های اســتان آماده 
بهره برداری شــده و یک حلقه چاه دیگر هم حفر شــده 
اســت، همچنیــن انعقــاد قــرارداد بــرای یــک حلقــه چاه 
دیگــر هــم انجــام شــده و یــک حلقــه چاه هم در دســت 

حفاری و دو حلقه هم در شرف انعقاد قرارداد است.

پرداخت 2۰ هزار میلیارد 
تومانی بانک های خراسان 

شمالی به بخش های 
اقتصادی در 3 سال گذشته

استاندار خراسان شمالی اعالم کرد که بانک های 
استان ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش های 
مختلف اقتصادی در سه سال اخیر پرداخت کردند که 

بیشترین آن در بخش بازرگانی و خدمات بود.
بــه گزارش دیــروز روابط عمومی و امــور بین الملل 
اســتانداری خراســان شــمالی، محمدعلــی شــجاعی بــا 
تاکید بر اینکه توانمندسازی و حمایت بخش خصوصی 
الزمــه توســعه اســتان اســت، اظهــار کــرد: ایــن میــزان 
تســهیالت از ابتــدای آذر ســال 97 تــا تیر ســال جاری با 
پیگیری های مســتمر در ســطح ملی و استانی و برگزاری 
جلسات با بانک مرکزی در بخش های مختلف به مردم 

عادی و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.
او تصریــح کرد: این تســهیالت بــا کارمزد چهار الی 
18 درصــد در بخش هــای بازرگانــی و خدمــات، صنعــت 
و معــدن، کشــاورزی، مســکن و ســاختمان و صــادرات 

پرداخت شده است.
اســتاندار خراســان شــمالی افــزود: از ایــن میــزان 
بخــش  بــه  تومــان  میلیــارد   200 و  هــزار   12 از  بیــش 
بازرگانــی و خدمــات، هــزار و 770 میلیــارد تومــان بــه 
بخش صنعت و معدن، سه هزار و 580 میلیارد تومان 
بــه بخــش کشــاورزی، 2 هــزار و 560 هــزار تومــان بــه 
بخــش مســکن و ســاختمان و 913 هزار میلیــارد تومان 

به بخش صادرات استان پرداخت شده است.
بــه گفتــه شــجاعی بانک های ملی، ملت، مســکن، 
کشــاورزی، رفاه، صادرات، ســپه، تجارت، پســت بانک، 
صنعــت و معــدن، توســعه تعــاون، توســعه صــادرات و 
صنــدوق کارآفرینی امید بانک های عامل پرداخت کننده 

این تسهیالت بودند.

اخبـــــــــــــــــار

آشنایی دانش آموزان 
اصفهانی با مدیریت مصرف 

آب از طریق شبکه شاد
آمــوزش  کل  اداره  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
و پــرورش اســتان اصفهــان اعــالم کــرد کــه تولیــدات 
فرهنگــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در 
شــبکه آموزشــی شــاد که تمامی دانش آموزان، اولیا و 

مربیان عضو آن هستند، بارگذاری می شود.
مهــدی اســماعیلی بــا یــادآوری فعالیــت 87 کانون 
فرهنگــی تربیتــی در ســطح اســتان اصفهــان گفت: این 
مجــازی  گروه هــای  و  کانال هــا  در  همچنیــن  تولیــدات 
کانون هــای فرهنگــی تربیتــی توزیع می شــود تــا اعضای 
این کانون ها نیز با شــیوه های صحیح مصرف آب آشــنا 

شوند.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان نیز 
گفــت: از اواخــر ســال 1398 و پــس از شــیوع ویــروس 
کرونــا، خانــه فرهنگ آب با همکاری اداره کل آموزش و 
پــرورش اقدام به آمــوزش دانش آموزان از طریق فضای 
مجــازی کــرد کــه بــا اســتقبال معلمــان  و دانش آمــوزان 

روبه رو شده است.
زهره تشیعی افزود: قبل از  شیوع ویروس کرونا، 
ســاالنه بیــش از 50 هــزار نفــر از دانش آمــوزان مقاطــع 
تحصیلــی مختلــف بــا حضــور در خانــه فرهنــگ آب از 
نزدیــک بــا روش هــای صحیــح مصــرف آب، اســتفاده از 
شــیرآالت کاهنــده و چگونگــی بازچرخانی پســاب آشــنا 
می شــدند کــه امیــدوارم ایــن رونــد دوبــاره از ســرگرفته 

شود.
او گفــت: اکنون با توجــه به اوضاع کرونایی آبفای 
اســتان اصفهان آموزش 950 هزار دانش آموز در زمینه 
مدیریــت مصــرف آب را از طریق فضای مجازی و شــبکه 

شاد دنبال می کند.  

 افزایش ۱۴ درصدی

 ارزش صادرات کاال

در خراسان جنوبی
رئیــس اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان صنعــت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی از افزایش 14 درصدی 
ارزش صادرات استان در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل خبر داد.
خراســان  جنوبــی 331 کیلومتــر مــرز مشــترک بــا 
کشــور افغانســتان دارد و والیــت فــراه و گمــرک ابونصر 
فراهی در افغانســتان هم مرز با شهرستان سربیشه در 
خراسان  جنوبی است که به عنوان سومین معبر رسمی 

ایران با کشور افغانستان شناخته می شود.
ایــن اســتان چهــار بازارچــه مــرزی دارد و گمــرک و 
بازارچــه مــرزی ماهیــرود از اهمیت ویــژه ای در مبادالت 
ایــران و افغانســتان به ویــژه در صــادرات محموله هــا و 
ســاختمانی  و مصالــح  غذایــی  مــواد  نفتــی،  مشــتقات 

برخوردار است.
سعید بهشتی راد دیروز در گفت وگو با ایرنا افزود: 
564 هــزار تــن کاال در ایــن مــدت از خراســان جنوبــی 
صادر شد که به لحاظ وزنی در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال 26 درصد کاهش داشته است.
او تصریــح کــرد: مجمــوع خروجــی کاال از خراســان 
جنوبــی در 6 مــاه نخســت امســال یک هــزار و 273 تن 
بــه ارزش 380 میلیــون دالر بوده که به لحاظ ارزش در 
مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل )299 میلیون دالر( 

27 درصد رشد داشته است.
رئیــس اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت خراســان جنوبی درباره صــادرات ماده 
116 مربوط به کاالهایی که از گمرکات سایر نقاط کشور 
برای صادر شدن از طریق مبادی مرزی خراسان جنوبی 
ارسال می شود، گفت: مجموع کاالی صادراتی ماده 116 
در استان 115 میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.
بهشتی راد اظهار کرد: صیفی جات، سیمان، کاشی 
و ســرامیک، روغــن ســوخت تقطیــری و هیدروکربــن، 
گازوئیــل، قیــر، میلگــرد و خرمــا عمــده اقــالم صادراتــی 
عــراق،  افغانســتان،  بــه کشــورهای  بیشــتر  کــه  اســت 

پاکستان و ترکمنستان صادر شده است.
او درباره واردات کاال به خراســان جنوبی در 6 ماه 
نخســت ســال جاری گفت: مجموع این کاالها از لحاظ 
ارزشــی 11 میلیون دالر و از لحاظ وزنی یک هزار و 157 

تن بوده است.
این مســئول بیان کرد: این میزان در مدت مشــابه 
ســال قبــل از لحــاظ ارزشــی 872 هــزار دالر بــود کــه 
نشــان دهنده رشــد هزار و 131 درصدی و از لحاظ وزنی 

256 تن که نشانگر رشد 353 درصدی است.
بهشــتی راد گفــت: عمــده اقــالم وارداتــی بــه ایــن 
اســتان را قطعــات مربــوط به خط تولید کاشــی، لوازم و 
قطعات مربوط به معدن کائوچو، بذر یونجه، ترنجبین، 
شــاهدانه بــو داده و تخــم ریحان تشــکیل داده اســت و 
واردات ایــن کاالهــا بیشــتر از کشــورهای امارات متحده 

عربی، گرجستان و افغانستان صورت گرفته است.
او گفــت: همچنیــن از ابتــدای امســال تاکنــون یک  
هــزار و 415 کامیــون ترانزیــت حمل ونقــل بــه وزن 45 

هزار و 256 تن در استان جابه جا شده است.
رئیــس اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجارت خراســان جنوبی افــزود: حجم ترانزیت 
کاال در 6 مــاه ســال جــاری در مقایســه بــا مدت مشــابه 
ســال گذشــته از لحاظ تعداد 48 درصد رشــد و از لحاظ 

وزن 53 درصد کاهش را نشان می دهد.
بهشتی راد بیان کرد: در این مدت 338 فقره ثبت 
ســفارش بــه ارزش 29 میلیــون یورو از گمرکات اســتان 
انجام شده که به وسیله واحدهای تولیدی و معدنی از 
کشــورهای چیــن، مالــزی، آلمان، لهســتان و ترکیه وارد 

شده است.

اخبـــــــــــــــــار

قزویــن  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
اعــالم کــرد کــه طــرح جهــش تولیــد در ۳۰ هزار 
هکتار از مزارع دیم اســتان در قالب کشــاورزی 

حفاظتی اجرا می شود.
پــی  در  دیم زارهــا  در  تولیــد  جهــش  طــرح 
امــام  حضــرت  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  تفاهم نامــه 
خمینــی )ره( و وزارت جهــاد کشــاورزی، در ســال 
زراعی جاری در 15 اســتان کشــور از جمله اســتان 

از  هکتــار  هــزار   30 و  شــد  خواهــد  اجــرا  قزویــن 
دیم زارهــای اســتان تحــت پوشــش ایــن طــرح قــرار 
می گیــرد. بــه گــزارش ایرنــا، فاطمــه خمســه دیــروز 
در دومیــن نشســت هماهنگی اجــرای طرح جهش 
تولید در دیم زارهای قزوین که با حضور سیدمهدی 
امــام  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  مدیــرکل  میرغفــاری، 
خمینــی )ره( قزویــن، برگــزار شــد، افــزود: توســعه 
کشــاورزی حفاظتــی عــالوه بــر ارتقــای بهــره وری و 

افزایــش  موجــب  دیــم،  تولیــدات کشــت  پایــداری 
درآمد کشــاورزان دیم کار نیز می شــود که این خود 
عاملــی مهم در پیشــبرد اهداف طــرح جهش تولید 
در دیم زارها خواهد بود. او اضافه کرد: محور قرار 
گرفتن کشــاورزان پیشــرو و اســتفاده مناســب از 
کودهــای پایــه از موضوعــات دیگری اســت که به 

اجرای هرچه بهتر این طرح کمک می کند.
 رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی قزویــن 

تاکیــد کــرد: اســتان قزوین در حــوزه دیم عملکرد 
بسیار خوبی داشته و همواره سطح کشت گندم 
دیــم در اســتان بیشــتر از گنــدم آبــی بوده اســت 
کــه همیــن موضوع ســبب می شــود، در این طرح 

چشم انداز خوبی داشته باشیم.
خمســه با تاکیــد بر اینکــه آموزش های قبل 
از کشــت باید در دســتور کار کارشناســان ترویج 
کشاورزی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: با توجه به 

اینکه قزوین تجربه بسیار موفقی در اجرای طرح 
ملــی افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های 
گنــدم بنیــان موســوم بــه طرح ایــران ســیمیت را 
دارد و امســال نیــز بــرای ســومین ســال پیاپــی به 
عنــوان یکی از اســتان های پایلــوت در اجرای این 
طرح انتخاب شده است، به راحتی و با موفقیت 
می توانــد طــرح جهش تولید در دیم زارها را نیز از 

نظر علمی و عملی پیش ببرد.

جهــاد  ســازمان  طیــور  امــور  مدیــر 
بهره بــرداری  از  کرمــان  جنــوب  کشــاورزی 
نخســتین مرکــز پــرورش مــرغ گوشــتی الیــن 
)سویه آرین متعلق به یک نژاد با ویژگی های 
ژنتیکی کامال مشخص( در یکی از واحدهای 

پرورش مرغ گوشتی این منطقه خبر داد.
حیوانات الین به یک جمعیت خالص از 
حیوانــات خــاص )اعــم از دام و طیــور( اطــالق 
می شــود کــه متعلــق به یــک نژاد مشــخص با 
ویژگی هــای ژنتیکــی کامــال مشــخص هســتند 
و صرفــا بــا حیوانــات خالــص و هم نــژاد خــود 
آمیــزش می کننــد و قــادر بــه تولیــد حیواناتــی 

مشابه خود هستند.
در واقع نسل جوجه یک روزه ای که برای 
تولیــد گوشــت مــرغ در ســالن های پرورشــی 
مرغداری هــای گوشــتی کشــور مورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد بــه ترتیــب از مرغ مــادر، اجداد 
و نهایتــا مرغ  هــای الین گرفته شــده به همین 

دلیل تعداد کشــورهای صاحب علم و فناوری 
موســوم بــه الیــن در جهــان کمتــر از تعــداد 
انگشتان دست است و در جهان تنها هشت 
کشــور آمریکا، انگلیــس، هلند، برزیل، هند، 
آلمان، فرانسه و ایران از توانایی فنی و علمی 
الزم بــرای تولیــد حفــظ و تکثیــر ایــن موجــود 

استراتژیک غذایی برخوردارند.
جمــع  در  دیــروز  پوالدخــای  محمــد 
تعــداد معــدودی  اینکــه  بیــان  بــا  خبرنــگاران 
از کشــورهای دنیــا صاحــب الیــن در صنعــت 
مرغــداری هســتند و ایــران نیز جز کشــورهای 
وجــود  افــزود:  اســت،  صنعــت  ایــن  پیشــرو 
مــرغ الیــن گوشــتی آریــن در کشــور یکــی از 
پتانسیل های ارزشمند و سرمایه های گرانقدر 
است که امروز شاهد فعالیت نخستین مرکز 

در منطقه جنوب کرمان هستیم.
او اظهــار کــرد: نخســتین مرکــز پــرورش 
مــرغ گوشــتی الیــن ســویه آریــن از ضریــب 

تبدیــل نســبتا قابــل قبولــی برخــوردار بــوده و 
برای دوره پرورش 42 روزه مناسب است.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی 
جنــوب کرمــان تصریح کرد: پرورش مرغ الین 
در ســال های اخیر و با شدت یافتن تحریم ها 
قابلیت هــای  و  پتانســیل ها  بــه  توجــه  بــا 
داخلــی در اولویت هــای کشــور و وزارت جهاد 
کشــاورزی قــرار گرفــت و امروز شــاهد تحقق 

این مهم در منطقه جنوب کرمان هستیم.
پوالدخــای از حمایــت بخــش خصوصــی 
در زمینــه پــرورش مرغ الین خبر داد و گفت: 
منطقــه  در  مرغــداری  مجــوز  صــدور  امــکان 
جنــوب کرمــان و زمینــه پرداخــت تســهیالت 
ویژه به متقاضیان احداث واحدهای مرغداری 
فراهــم شــده اســت. او افــزود: امیدواریــم در 
آینــده نزدیــک شــاهد توســعه بیــش از پیــش 
صنعــت مرغــداری و پــرورش ســویه آریــن در 

منطقه جنوب کرمان باشیم.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی 
ابــالغ  از  پــس  کــرد:  عنــوان  کرمــان  جنــوب 
تامیــن  ضــرورت  بــه  مربــوط  سیاســت های 
گوشــت مــرغ از منابــع داخلی و بــه دنبال آن 
تشــکیل کمیتــه ملــی احیــای مــرغ الیــن آرین 
و بــا ابــالغ سیاســت های تشــویقی ویــژه برای 
پرورش دهندگان این سویه داخلی به صورت 

ویژه در دستور کار قرار گرفت.
ذخایــر  خریــد  کــرد:  اظهــار  پوالدخــای 
گوشــت مــرغ کشــور بــا اولویــت ســویه آرین، 
تامیــن دان مــورد نیــاز از محــل انبــار اســتان 
کرمــان بــا نرخ مصــوب و به صــورت مدت دار، 
تامیــن دارو و واکســن بــا نرخ مصــوب، صدور 
حداکثــر مجــوز جوجه ریــزی و کاهش فواصل 
جوجه ریزی، حذف عوارض صادراتی، تخفیف 
50 درصدی حق بیمه ســهم بیمه گذار )پایه و 
تکمیلــی( بــرای حمایــت از این صنعــت انجام 

شده است.

 مدیــر کل پســت فــارس از ورود پســت 
استان برای توزیع مرغ با استفاده از خدمات 
پســت الکترونیــک در راســتای جلوگیــری از 
ســوء اســتفاده های احتمالــی، رفع اشــکاالت 
در شــبکه های توزیــع و کمــک به شــفافیت و 

رصد این کاال خبر داد. 
مهــدی آزادی در یــک کنفرانــس خبــری 
بیــان کــرد: ســال گذشــته در مجموعه پســت 
فــارس علــی  رغــم حاکمیــت بحــران کرونــا و 
قطعی هــای بــرق یک روز هــم دورکاری اعمال 
نشــد و با توجه به افزایش ترافیک مرســوالت 
و شــیفت های کاری بیشــتر و از بــروز اختالل 

در ارتباطات فیزیکی ممانعت شد.
او بــا بیــان اینکــه پســت از قدیمی تریــن 
و مردمی تریــن نهادهــای ارتباطــی دنیاســت، 
افــزود: امــروز هــم پســت بــا هــدف کاهــش 
فاصله ها و بهره وری بیشتر از زمان و با توجه 
بــه تاثیــری کــه بــر اقتصــاد خــرد و کالن دارد، 
پررنگ تــر از هــر زمــان فعالیــت خــود را ادامــه 

می دهد.
مدیــر کل پســت فــارس ادامــه داد: بــا 
توجــه بــه برنامه هایی که شــرکت ملی پســت 
بــرای حمایــت از موضــوع تجــارت الکترونیک، 
امیــد  امــور پســتی مــردم دارد،  لجســتیک و 

اســت کــه در آینــده ای نــه چندان دور شــاهد 
رشــد اقتصــادی و اثــرات جدی تــر ایــن شــیوه 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  گــردش   بــر  ارتباطــی 

جامعه باشیم.
آزادی بــا بیــان اینکــه از شــروع پاندمــی 
کرونــا تاکنــون در کشــور ســطح تقاضــا بــرای 
اســتفاده از خدمات پســتی به شدت افزایش 
یافته اســت، گفت: وقوع ناگهانی این بحران 
در  پســتی  بــرای خدمــات  تقاضــا  افزایــش  و 
بــرای  پیش بینــی الزم  کــه  زمــان  از  برهــه ای 
 6 طــی  بــود،  نشــده  زیرســاخت ها  توســعه 
مــاه ابتــدای ســال گذشــته ایــن شــرکت را بــا 

چالش هایی مواجه کرد.
او ادامــه داد: ایــن امــر موجــب شــد تــا 
شــرکت ملــی پســت ایران هاب هــای مختلفی 
در نقــاط کشــور پیش بینــی کنــد و امروز هاب 
تبریز، اصفهان و مشــهد هم راه اندازی شــده 
کــه موجــب کاهش معطلــی در هــاب تهران و 

ارتقای سرعت سیر محصوالت شده است.
مدیــر کل پســت فــارس بــا اعــالم اینکــه 
خطــوط مســتقیم در اســتان هایی کــه وضــع 
و تقاضــای مناســب در آن هــا وجــود داشــت، 
ایجــاد شــده اســت، گفــت: در فــارس نیــز از 
مســیر الرســتان خــط فــارس بــه هرمــزگان و 

شــیراز بــه بندرعبــاس راه انــدازی و منجــر بــه 
کاهــش زمــان انتقال مرســوالت اســتان ها به 
مقصــد یکدیگر شــد بــه صورتی که طــی ٢٤ تا 
٣٦ ســاعت مرســوالت به ایــن مقاصد منتقل 

می شود.
و  کســب وکار  مدیریــت  دربــاره  آزادی 
خریدهــای اینترنتــی بــا توجه به تغییــر ذائقه 
مــردم در دوران کرونــا از پســت نامه هــا بــه 
بســته ها و امانــات پســتی هــم بیــان کــرد کــه 
این مهم موجب شده است تا ایجاد و تقویت 
زیرســاخت های ناوگان پســتی در دســتور کار 

قرار گیرد.
او گفت: پیش از این بیشــتر مرســوالت 
پســتی پاکــت بود که با نــاوگان موتوری حمل 
می شــد؛ امــا در شــبکه پســتی جدیــد تــدارک 
وانت بارها که از استانداردها برخوردار باشد، 

در دستور کار قرار گرفته است.
مدیــر کل پســت فــارس بــا بیــان اینکه از 
ظرفیت بخش خصوصی برای این کار استفاده 
شــده اســت، افزود: ٥٠ دستگاه وانت مسقف 
با مشخصات پستی و با آرم و رنگ زرد شرکت 
پســت آماده شــده و به زودی شــاهد ترددهای 
ایــن خودروهــا خواهیــم بــود و البته بــه دنبال 

سهمیه بیشتر برای استان هستیم.

فعــال شــدن سیســتم  بــر  تاکیــد  بــا  او 
سورتینگ در پست مرکزی شیراز این اقدام را 
باعث ارتقای سالمت مرسوالت و کاهش 25 
درصدی از نیروی انســانی و انرژی دانســت و 
گفت: استفاده از سکوی تجارت الکترونیک و 
رصد برخط توزیع کاال نیز در دســتور کار این 

شرکت قرار گرفته است.
بخــش  بــا  تعامــل  بــا  رابطــه  در  آزادی 
خصوصــی و اســتفاده از ظرفیــت  آن هــا بــرای 
ســاماندهی ناوگان حمل ونقل ســبک درون و 
بــرون شــهری و تامیــن نیروی انســانی اضافه 
کــرد: ســامانه روســتا بــازار در شــبکه پســت 
بومــی  محصــوالت  توزیــع  بــرای  اســتان ها 
روســتاها در نقــاط دور افتــاده نیز در دســتور 

کار قرار گرفته است.
مدیــر کل پســت فــارس بــا بیــان اینکــه 
سال گذشته ١٣ میلیون و ٤٠٠ هزار مرسوله 
در ایــن اســتان جابه جــا شــده که در مقایســه 
بــا ســال ٩٨ از رشــد بیــش از ٣٠ درصــدی 
برخوردار بوده اســت، میزان بســته های وارده 
را ٣ میلیون و ٦٤٠ هزار بسته با ٥ میلیون و 
١٠٠ هــزار پاکــت و میزان بســته های صادره از 
فارس به مقاصد دیگر استان ها را دو میلیون 

و ١٠٠ هزار بسته اعالم کرد.

مدیر جهاد کشــاورزی کرج بر اســتفاده 
از سیســتم های نویــن آبیــاری تاکیــد و اعــالم 
کــرد کــه مدیریــت مصــرف، یکــی از اهــداف 
مهــم جهــاد کشــاورزی اســت کــه بــه وســیله 
اداره فنی زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی 
دنبــال  جــدی  صــورت  بــه  کــرج  شهرســتان 

می شود.
بــه گــزارش ایلنــا، اســماعیل صارمــی در 
جمــع خبرنــگاران بــا اعــالم تجهیــز 62 هکتــار 
سیســتم های  بــه  کــرج  مهرشــهر  اراضــی  از 
آبیــاری نویــن و نیــز تاکیــد بــر اهمیــت اجرای 

کشــاورزی  بخــش  در  آبرســانی  پروژه هــای 
اخیــر  ســال های  در  جهادکشــاورزی  گفــت: 
اعتبــارات بســیار خوبــی را در زمینــه اجــرای 
طرح هــای آبیــاری تحت فشــار و انتقال آب با 

لوله اختصاص داده است.
او افــزود: این پروژه در اراضی دانشــگاه 
عالمه طباطبایی کرج اجرا شده است که 30 
هکتــار بــاغ را به صورت آبیــاری قطره ای و 32 
هکتــار زمیــن زراعــی را به صــورت آبیــاری نوار 
تیپ تحت پوشش قرار می دهد. اعتبار پروژه 
بالغ بــر27 میلیارد ریال اســت کــه 18 میلیارد 

ریــال آن از محــل اعتبــارات بالعــوض دولتــی 
تامین شده است. 

کاهش 4۵ درصدی در مصرف آب
صارمــی بــا بیــان اینکــه آبیــاری به روش 
نــوار تیــپ و قطــره ای یکــی از روش هــای موثر 
در افزایش راندمان بهره وری آب است، اعالم 
کــرد: ایــن دو روش در ایــن مزرعــه بــه خوبــی 
اجــرا شــده اســت و صرفه جویــی 45 درصــدی 
در مصــرف آب را بــه دنبال داشــته اســت، به 
صورتی کــه قبــال از ســه حلقــه چــاه اســتفاده 

می شــد و اکنون نیاز آبی به نصف این مقدار 
رسیده است.

مدیــر جهــاد کشــاورزی کــرج ادامــه داد: 
افزایــش عملکــرد محصول، کاهش اســتفاده 
از ســموم شــیمیایی، تولیــد محصــول ســالم 
و حفــظ خــاک بــه عنــوان بســتر تولیــد هــم از 
دیگــر مزایــای اجــرای ایــن پــروژه بوده اســت. 
همچنیــن الگــوی کشــت در ایــن مزرعــه 62 
هکتاری شــامل باغات گالبی، ســیب، گیالس 
و مــزارع صیفــی کاری شــامل کلــم و کاهــو و 

انواع سبزیجات برگی است.

طرح جهش تولید در ۳۰ هزار هکتار از مزارع قزوین اجرا می شود

ورود پست فارس به سیستم توزیع مرغ و افزایش قابل توجه 
مرسوالت پستی

نخستین مرکز پرورش مرغ الین جنوب کرمان 
راه اندازی شد

افتتاح پروژه آبیاری نوین در مهرشهر 
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طرز تهیه یک شهروند افسرده
راضیه حسینی

وزارت بهداشت: »شیوع اختالالت روانی براساس 
پیمایش هــای ملــی بــاالی ۲۳ درصــد اســت. باالتریــن 
اختالل روانپزشــکی در کشــور اختالل افسردگی است و 

اختالالت اضطرابی در رتبه بعد قرار دارد.«
طــرز تهیه یک شــهروند 

افسرده:
 ابتــدا کمــی اخبــار روز 

بهش اضافه می کنیم:
فــردا  »شــهروندان 
منتظــر کاهــش قیمــت 

لبنیات نباشند.«
بــاز  تخم مــرغ  »قیمــت 

هم اوج گرفت«
»جوجه یک روزه قحط شد.«

»ریزش چندهزار واحدی شاخص بورس«
»خودرو گران شد«
»مسکن گران شد«

»هشدار! خطر فرونشست زمین. هشدار! آب کم 
است. هشدار! برق نداریم و...«

وقتــی بعــد از شــنیدن ایــن اخبــار، تصمیــم گرفــت 
بــرای آرامــش و رفــع اضطــراب، ســری بــه مشــاور بزند، 
وارد مرحلــه بعــدی می شــویم. شــماره یــک روان پزشــک 
را می گیــرد، بــا شــنیدن تعرفــه، شــوک اول بهــش وارد 
می شــود و ترجیــح می دهــد فعــالً بــا دو، ســه تــا نفــس 
عمیــق اوضــاع را مدیریــت کنــد و پولــش را بــرای خریــد 

مایحتاج ضروری نگه دارد.
کــه  همیــن  می رســیم؛  بعــدی  مرحلــه  بــه  حــاال 
می خواهــد کمــی بــه ذهن و روانش آرامــش بدهد، درد 
وحشــتناکی در دنــدان حــس می کنــد. بــا دندانپزشــک 
تماس می گیرد و بعد از شنیدن تعرفه های چندمیلیونی 
وارد شــوک دوم می شــود. از جعبــه ابزار یــک گازانبر در 

می آورد و خودش دست به کار می شود.
 هنــوز شــروع نکرده اســت که تلفن زنــگ می زند. 
پشــت خــط صاحبخانه اســت و می خواهــد پنجاه درصد 
بکشــد روی اجــاره خانــه. شــهروند مــورد نظــر حســاب 
می کنــد اگــر درمــاه هیــچ چیز نخــورد و نپوشــد، باز هم 

نمی تواند از پس اجاره برآید.
توجــه کنید. االن شــهروند مورد نظــر تقریباً آماده 
ا ســت، فقــط بــرای اینکــه خــوب جــا بیفتــد بایــد مرحلــه 

بعدی را هم اجرا کنید.
همیــن کــه در حــال فکر کــردن به اجــاره، دندان و 
روانشناس است، صدای پیامک گوشی اش را می شنود. 
قبــض بــرق رســید. با دیــدن قیمت، دندان خــراب، خود 

به خود می افتد توی دهانش.
حاال به مرحله پخت می رســیم. شــهروند موردنظر 
تصمیــم می گیــرد پریــز تلفن را بکشــد و گوشــی موبایل 
خــود را خامــوش  کنــد تــا بــرای چنــد دقیقــه خبــری از 
هیچ جــا بهــش نرســد. اما یــادش می رود ســیم آیفون را 

هم بکشد. زنگ خانه به صدا در می آید. 
مــال  ســفید  قراضــه  پرایــد  ایــن  ببخشــید  »آقــا 

شماست؟«
»بله چطور؟«

»بیــا پاییــن داداش. یــه درخــت همیــن االن افتــاد 
روش. بیا جمعش کن.«

شهروند افسرده شما آمده است.

ارائه وام ۱۵۰ میلیون تومانی 
به صاحبان کسب و کار 

روستایی
با معرفی بنیاد مســکن صاحبان کسب وکارهای 
روســتایی وام 150 میلیــون تومانی دریافت می کنند.

بــه گــزارش ایلنــا، تفاهم نامه همــکاری بین بنیاد 
مســکن انقــالب اســالمی و صنــدوق کارآفرینــی امیــد 
بــا رویکــرد گســترش همــکاری در اجرای طرح توســعه 
از  پشــتیبانی  و  حمایــت  روســتایی،  منظومــه  پایــدار 
ایجــاد و توســعه کســب و کارهــای خــرد و کوچــک و 
توانمندســازی و ســاماندهی زنجیره هــای تولید منعقد 
شــد که طبق این تفاهم نامه تســهیالتی تا ســقف 150 
میلیــون تومــان بــه روســتاییان بــرای راه انــدازی انــواع 

کســب و کار ارائه می شود.
اصغــر نورهللا زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید با اشــاره به جزئیات این تســهیالت گفت: ســقف 
تســهیالت تــا مبلــغ 150 میلیــون تومان در نظــر گرفته 
شــده که مدت بازپرداخت آن بســته به نوع کســب و 
کار با احتساب حداکثر 6 ماه دوره تنفس و جمعاً 60 
ماهــه خواهــد بود که نــرخ کارمزد آن 4 درصد در نظر 

گرفته شده است.
وی ادامه داد: معرفی طرح ها، پروژه ها و کســب 
و کارهــای خــرد در چارچــوب طرح هــای توســعه پایدار 
منظومــه روســتایی بــا هــدف تقویــت اقتصــاد محلی و 
توســعه ظرفیت های آن در پیوند با توســعه منطقه ای 
و ملــی بــر عهــده بنیــاد مســکن اســت و بنیــاد مســکن 
صاحبــان ایــن کســب و کار را بــه صنــدوق کارآفرینــی 

امیــد بــرای دریافت وام معرفی می کند.
بــرای  ضامــن  بحــث  بــه  اشــاره  بــا  نــورهللا زاده 
دریافت این تســهیالت بیان کــرد: تضامین مورد قبول 
برای پرداخت تســهیالت طبق دســتورالعمل های جاری 

صندوق اســت و تفاوتی با روال ســابق ندارد.
وی تاکیــد کــرد: اولویــت بــا طرح هایــی اســت کــه 
منظومه های روستایی آن را تعریف و معرفی کرده اند 
و تســهیلگران بنیاد مسکن واسط بین صاحبان کسب 

و کار و صندوق کارآفرینی امید محســوب می شــوند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس ســازمان حج و زیارت بــا اعالم آمار 
در نوبت مانــدگان ســفر حــج و عمره، از بازنگری 
در رونــد اعــزام ســفرهای زیارتــی به ویژه عراق و 
ســوریه خبر داد و درباره حواشــی تست کرونای 

سفرهای اربعین توضیح داد.
درحالی که گرفتن تســت کرونــا از زائران در 
بازگشت از اربعین عراق با اظهارات و گزارش های 
متناقضــی همــراه بــود و بســیاری از زائــران اعالم 
کردند که بدون انجام تست وارد کشور شده اند، 
علی رضــا رشــیدیان، رئیس ســازمان حج و زیارت 
نیــز تاییــد کــرد کــه در برخــی از مبــادی ورودی از 

زائران تست گرفته نشده است.
او در یــک گفت وگــوی رادیویــی بــا اشــاره به 
اهمیت ازســرگیری سفر اربعین پس از یک دوره 

توقف، اظهار کرد: ما در کشــور با پارادوکســی در 
ایــن حــوزه مواجه بودیم، در یک ســو خیل عظیم 
مشــتاقان زیــارت و در مقابــل عــده ای که دغدغه 
ســالمت داشــتند و در ایــن میــان، بــا توجــه بــه 
ایــن دغدغه ها برای حفظ ســالمت مــردم، کمیته 
بهداشــت و درمان موظف شــد بویژه در بازگشت 
زائــران تســت کرونا از زائــران را در مبادی ورودی 
انجــام دهــد، امــا جــای تاســف اســت کــه برخــی 

استان ها انجام ندادند.
تست کرونای 5 زائر هنگام ورود 

به خاک عراق مثبت بود
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت ادامــه داد: 
برخالف نگرانی هایی که در بحث مرزهای زمینی 

و خیــل زائــران ورودی از ایــن طریق داشــتیم، اما 
عمومــا در ایــن مبــادی تســت کرونــا بــه صــورت 
رندمــی انجــام شــد و در مجمــوع از میــان تمــام 
زائرانــی کــه عازم زیــارت اربعین در عراق شــدند، 
فقــط تســت کرونای پنــج نفر که همــه آن ها هم 
زمینــی به این ســفر آمده بودنــد، در عراق مثبت 
شد که از این تعداد فقط دو مورد بستری شدند.
او افــزود: تاکیــد بر آن بود همه کســانی که 
برمی گردنــد تســت شــوند و تاکیــد شــده بــود که 
خانواده هــا هــم بــه دیــدار آن هــا نرونــد تــا انجام 

تست و اطمینان از سالمت آنان رعایت شود.
نیــز  و  حــج  در  مــا  بنــای  گفــت:  رشــیدیان 
ســفرهای عتبات عالیــات کاهش نیروها در عین 
انجام وظیفه با بهترین کیفیت بود و امسال نیز 

در اربعیــن بیــش از 60 نیــروی ســتادی و 50 نفر 
از نیروهای مردمی در بخش امداد و گمشــدگان 
و ۲00 نفر از نیروهای کارگزاران به طور مستقل 
در ایــن مراســم حضــور یافتنــد و در بازگشــت از 
این ســفر نیز همه را موظف کردیم تســت کرونا 
بدهنــد. از بیــن نیروهــای امدادی و ســتادی فقط 

دو نفر نتیجه تست شان مثبت شد.
اربعیــن امســال و  بــرای  برنامه ریــزی  بــه  او 
پیشنهاد سفیر کشورمان مبنی بر اعزام 500 هزار 
زائــر و راه انــدازی 500 موکــب بــا حضــور 50هــزار 
خدمت گزار و نپذیرفتن آن از سوی کشور میزبان،  
اشــاره کــرد و افزود: عراق ابتدا بــا پذیرش۳0 هزار 
نفر از زائران کشــورمان موافقت کرد که در ســتاد 
مرکزی اربعین نیز مقرر شــد این ســهمیه به 500 

موکب مربوط به ســتاد بازســازی عتبات اختصاص 
یابــد کــه بــا ســفر نخســت وزیر عــراق بــه ایــران و 
تخصیص ۳0 هزار سهمیه جدید، این رقم نیز بین 

زائران ثبت نام شده توزیع شد.
رشیدیان با اشاره به اطالعیه نخست وزیری 
عراق و تعیین شروطی برای این سفر، یادآور شد: 
پذیرش فقط 60 هزار زائر، دریافت ویزای معتبر، 
اختیــار  در  واکسیناســیون،  گواهینامــه  داشــتن 
داشتن نتیجه تست منفی کرونا ۷۲ ساعت قبل 
از اعــزام و الــزام بــه ســفر هوایــی از ســوی کشــور 
میزبان از جمله این شروط بود که نارضایتی هایی 
را از ســوی متقاضیــان بــه دنبــال داشــت و در پــی 
آن برای تســهیل و تســریع امور زائران در شــرایط 

کرونایی اقدامات مهمی انجام دادیم.

وزیــر علــوم، تحقیقات و فناوری با اشــاره 
بــه اینکــه حفــظ ســالمت جامعــه دانشــگاهی 
آموزش هــای  ســرگیری  از  در  مــا  کار  اســاس 
حضــوری دانشگاه هاســت، بر اجــرای طرح های 

بین دانشگاهی تاکید کرد.
بــه گــزارش ایلنــا،  محمدعلــی زلفــی گل در 
آمــوزش  مراکــز  دانشــگاه ها،  رؤســای  نشســت 
عالــی، پژوهشــی و فنــاوری کــه روزگذشــته بــا 
محوریــت »تبییــن سیاســت های آمــوزش عالــی 
در دوره جدیــد« بــه صــورت حضــوری و برخــط 

وزارت  ایــن  علمــی  جهــاد  شــهدای  ســالن  در 
برگــزار شــد، ضمــن تبریک حلول مــاه ربیع االول 
و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای ســالمت، 
بــه خانواده هایــی کــه عزیزانشــان را بــه واســطه 
بیمــاری کرونــا از دســت داده انــد تســلیت و بــه 
پرســنل خدوم حوزه ســالمت خدا قوت و دست 

مریزاد گفت.
وی بــا اشــاره بــه چالش هــای پیــش رو در 
عرصــه آمــوزش عالی و بازگشــایی و از ســرگیری 
آموزش حضوری تصریح کرد: بر اســاس مصوبه 

دانشــجویان  شــده  مقــرر  کرونــا  ملــی  ســتاد 
مقطــع تحصیــالت تکمیلــی از 15 مهــر و مقطــع 
حضــوری  صــورت  بــه  آبــان   15 از  کارشناســی 
باشــند.  داشــته  فعالیــت  در کالس هــای درس 
دانشــگاه ها باید از این تصمیم ســتاد ملی کرونا 
تبعیــت کننــد و نهایت تالش خود را برای اجرای 

آن مبذول دارند.
وزیــر علــوم در ادامــه با اشــاره بــه ضرورت 
اداری و صرفه جویــی در  چابک ســازی سیســتم 
هزینه هــا گفت: این موضوع مهم باید ســرلوحه 

فعالیــت دانشــگاه ها قــرار گیرد. نســبت اعضای 
هیئــت علمــی بــه یــاوران علمــی )کارکنــان( باید 
نســبت یــک بــه یــک باشــد و بــرای رســیدن بــه 
ایــن شــاخص بایــد تالش کنیــم. امروزه توســعه 
فنــاوری اطالعــات و دولــت الکترونیک شــرایطی 
را رقــم زده اســت کــه رســیدن بــه ایــن شــاخص 

میسر است.
وی بــا تأکیــد ویژه بــر افزایش بهــره وری در 
سیســتم آمــوزش عالی اظهــار کرد: دانشــگاه ها 
داشــته  برنامــه  بهــره وری  افزایــش  بــرای  بایــد 

باشــند، لذا باید آرزوها و اهداف بزرگ خودمان 
را در دانشگاه تعریف کنیم و بر اساس آن برای 

رسیدن به آن برنامه ریزی کنیم.
رؤســای  می کنــم  تقاضــا  افــزود:  زلفــی گل 
دانشــگاه های تــراز اول که از نظــر تعداد اعضای 
هیــات علمی و دانشــجویان تحصیــالت تکمیلی 
رتبه هــای برتــر دارنــد در بحــث توســعه فناوری، 
بهره وری و ارتقا شاخص های علمی، سرانه خود 
را باال برده و با دانشگاه های برتر سایر کشورها 

مقایسه و رقابت کنند.

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی 
کشــور از تدوین شــیوه نامه دانش آموزی برای 
جلوگیــری از بازماندگی از تحصیل مددجویان 
تحت پوشش خبر داد و گفت که ما معتقدیم 
با مدل راه اندازی ســامانه دانش آموزی که در 
آن اطالعــات تمــام دانش آمــوزان درج شــود 
مــددکاران می توانند وضع دانش آموزان تحت 
پوشــش این سازمان را رصد کرده و برای رفع 

مشکالتشان تدبیری بیاندیشند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 

سازمان بهزیستی کشور، حبیب هللا مسعودی 
فرید معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی 
کشــور در نشست کمیته آسیب های اجتماعی 
کمیســیون اجتماعــی مجلــس با اشــاره به آمار 
دانش آموزان معلول یا تحت پوشش بهزیستی 
که بازمانده از تحصیل هستند، گفت: در سال 
۹۹ دانش آموزانــی هــم در حــوزه توانبخشــی و 
هم در حوزه اجتماعی به دلیل فقر از تحصیل 
بازماندنــد و از ســوی دیگــر در بیــن معلــوالن 
بخشــی از آن هــا بــه دلیــل آموزش پذیــر نبودن 

یــا دسترســی نداشــتن بــه نظــام مناســب برای 
آن ها یا مناسب ســازی نشدن مدارس بازمانده 

از تحصیل شدند.
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی 
کشــور، ادامــه داد: مــا در شــرایط کرونــا بــرای 
جلوگیــری از بازمانــده از تحصیــل شــدن آن ها 
شــیوه نامه دانش آموزی را تدوین کردیم که در 
آن بــه کمــک تامیــن هزینه آموزشــی، مشــاوره 
تحصیلــی و هزینه ایاب و ذهاب مشکالتشــان 
بنیــاد  کمــک  بــا  دیگــر  از ســوی  برطــرف شــد 

مســتضعفان و خیرین تعــداد ۸ هزار تبلت در 
اختیــار معلــوالن خارج از مراکز تحت پوشــش 
ایــن ســازمان قــرار دادیــم تــا از طریــق آموزش 

مجازی تحصیل کنند.
اگــر  هم اکنــون  کــرد:  خاطرنشــان  وی، 
مناسب ســازی مدارس حل شود و هزینه ایاب 
و ذهــاب آن ها تامین شــود مشــکل بازماندگی 
از تحصیــل دانش آمــوزان تحــت پوشــش نیــز 
رفــع می شــود ضمــن اینکــه بایــد بــه ایــن نکته 
هم اشاره کنم ما مخالف ایجاد مدارس خاص 

برای کودکان کار هستیم و معتقدیم آن ها نیز 
بایــد همچــون ســایر کــودکان بــه شــبکه بزرگ 

آموزشی مدارس عادی متصل شوند.
شــد:  یــادآور  پایــان  در  فریــد  مســعودی 
ســامانه  راه انــدازی  مــدل  بــا  معتقدیــم  مــا 
تمــام  اطالعــات  آن  در  کــه  دانش آمــوزی 
دانش آمــوزان درج شــود، مــددکاران می توانند 
وضع دانش آموزان تحت پوشــش این ســازمان 
را رصــد کرده و برای رفع مشکالتشــان تدبیری 

بیاندیشند.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، تدابیــر 
اتخاذ شــده بــرای رفع هوشــمند محدودیت های 
کرونایی و سیاســت ها برای بازگشــت به زندگی 

عادی را تشریح کرد.
کمــال حیــدری در نشســتی خبــری کــه بــه 
صورت مجازی برگزار شــد، درباره واکسیناسیون 
کرونــا و نحــوه بازگشــایی ها، گفــت: امیدواریــم 
و  برســد  درصــد   ۸5 بــاالی  بــه  واکسیناســیون 
ایــن موضــوع بــر اســاس فرمول RO یا بر اســاس 
بیماری زایــی آن ســوش از ویروس و نوع ویروس 
جامعه بررســی می شــود و باید میزان ایمنی بدن 

و جامعه را باال ببریم .
 ۷0 چــه  واکسیناســیون  بحــث  افــزود:  وی 
درصــد چــه 100 درصــد بــه ایــن بــر می گــردد کــه 
ایمنــی پایــه برای فــرد فراهم شــود. زمانی ممکن 
است بدن با ویروس روبرو شود و آن را نشناسد 
و واکنش هــای حساســی نشــان دهــد و از طرفــی 
اگــر بــدن بــا ویــروس ضعیــف شــده روبرو شــود، 
می توانــد سیســتم ایمنــی پایــه را تقویــت کند که 
اگــر بــا ویــروس واقعی روبرو شــد کمترین واقعه 
موضــوع  اصــل  بنابرایــن  دهــد.  رخ  بــدن  بــرای 
واکسیناسیون به دلیل افزایش ایمنی زایی است.
ادامــه  بهداشــت  وزارت  بهداشــت  معــاون 
داد: در موجی که پشــت ســر گذاشــتیم بســیاری 
از افــراد مبتــال شــدند و بــه تبــع هرچــه در مخرج 
کسر تعداد بیشتری از افراد جامعه مبتال شوند، 
ناخواســته تعــداد زیادی هم بیمارســتان می روند 
و بــه تبــع آن بســتری و فوتــی افزایــش می یابــد؛ 
امــا اگــر بــا واکسیناســیون ایمنــی پایــه را کســب 
کنیم امیدوار هستیم که کمترین اتفاق در حوزه 
بســتری و مرگ برای افراد رخ دهد و میزان ابتال 

هم کاهش یابد.
مشکل کرونا صرفا با واکسن 

حل نمی شود
او ادامه داد: البته صرفا با واکســن مشــکل 
کرونــا حل نمی شــود و باید به رعایــت پروتکل ها 
اهتمــام ورزیــم. چــه بســا برخی با تزریــق دو دوز 
واکســن مبتال شــوند که این امر طبیعی اســت و 
احتمــال فــوت هــم وجود دارد، اما ایــن احتماال با 

واکسیناسیون به شدت کاهش می یابد.
واکســن بــرای همــه فراهم اســت امــا برخی 

دچار تشکیک هستند.

 اولین واکسن
بهترین واکسن است

اطالعــات  تمــام  تقریبــا  االن  افــزود:  وی 
جامــع درباره افرادی که واکســن زدنــد و نزدند را 
داریــم و اختــالف فاحشــی میــان تعــداد مبتالیان 
واکسن زده و نزده وجود دارد. واکسن برای همه 
فراهم اســت ولی متاسفانه برخی دچار تشکیک 
هســتند، اما مطمئن باشــید واکســن های موجود 
مــورد تاییــد مراجع علمی اســت و اولین واکســن 
بهتریــن واکســن اســت و بایــد از فرصــت موجود 
استفاده کنیم تا اگر موج بعدی هم در راه باشد 

جامعه ایمنی کافی را دریافت کند.

برنامه ریزی ستاد کشوری کرونا 
برای رفع هوشمند محدودیت ها

وی ادامــه داد: در مــورد بازگشــایی ها هــم 
سیاســت دولــت و انتظــار مــردم ایــن اســت کــه 
پــس از ایــن مــدت که خســته شــدند، بــه زندگی 
عــادی بازگردنــد و مســائل اجتماعــی و اقتصــادی 
و... ادامــه یابــد و تمرکــز دولت هم بر بازگشــایی 
مدارس و دانشگاه ها و سپس جریانات اجتماعی 
و اقتصادی است . اگر ایمنی پایه رخ دهد دغدغه 
دولتمــردان هــم کاهــش می یابــد که اگــر ابتالیی 
هــم صورت می گیرد به کمترین نحو باشــد و این 
هم به مردم باز می گردد که پروتکل ها را رعایت 
کننــد کــه کلیــد مدیریــت بیمــاری از ایــن بــه بعد 
همیــن امر اســت و امیدواریــم اگر موج بعدی رخ 

می دهد با کمترین حالت باشد.
حیــدری اظهــار کــرد: برنامه ریــزی همــکاران 
در ســتاد کشــوری کنتــرل کرونــا رفــع هوشــمند 
افــراد  برنامه هــای  اینکــه  و  محدودیت هــا اســت 
در گــروه مشــاغل  4 گانــه بــه چــه صورت باشــد، 
حساســیت های متفاوتــی دارد و موارد آن تعیین 
شــده و تدوین شــده اســت که هفته آینده برای 
تصویــب و ابــالغ بــه ســتاد کرونا مــی رود. نظارت 
بازگشــایی ها  ایــن  مــردم در  و خــود  دســتگاه ها 
بســیار مهــم اســت و دســتورالعمل ها بایــد جدی 

گرفته شود.

احتمال پیک بعدی کرونا در آبان
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، تصریــح 
تجمعــات،  کرونــا،  ماهیــت  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
بیشــتر  شــیوع  بــرای  عاملــی  و...  مســافرت ها 
ویــروس اســت و پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه 
شــاید در مــاه آینــده پیکی تجربه کنیــم اما خیلی 
از مســائل مانند پوشــش واکسیناســیون، رعایت 
پروتکل ها و... تاثیرگذار است که پیش گویی های 

ما را تحت تاثیر قرار دهد.
تولیــد  واکســن های  از  دربــاره حمایــت  وی 
نیــز گفــت: تعــدادی از شــرکت های ایــران ماننــد 
پاستور، رازی و برکت در حال گسترش خط تولید 
هســتند بــه همیــن دلیــل یکــی از سیاســت های 

دولــت محتــرم حمایــت از ایــن واکســن ها بــود و 
خوشبختانه کیفیت بسیار خوبی داشتند.

فعال پایانی برای کرونا متصور 
نیستیم

معــاون وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه 
فعــال پایانــی بــرای کرونا متصــور نیســتیم، اظهار 
کــرد: امیدواریــم هرچــه زودتر پاندمــی پایان یابد 
امــا ویــروس موجــود زنــده اســت و بــرای بقــای 
خــود تالش می کند و ضریــب نفوذش را افزایش 
می دهــد امــا امیدواریــم زودتــر تمــام شــود. تمام 
تــالش ما بایــد قطع زنجیره انتقال بیماری باشــد 
و رمــز موفقیــت غلبه بر بیماری قطع این زنجیره 

است.
نکات وزارت بهداشت برای گذر 

از موج های کرونا را بشنوید
صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
گفــت: موفقیــت مــا در کنتــرل بیمــاری همراهــی 
و  مســئوالن  برنامه ریــزی  اســت.  باهــم  همــه 
درخواســت مــردم در ایــن بــاره اســت و ورود بــه 
بحث واردات واکســن در این اوضاع اقتصادی به 
دلیــل همیــن نیــاز بــود که مــردم به زندگــی خود 
برســند؛ ولــی متاســفانه خیلــی زود زندگــی را باز 
کردند و برای ما دغدغه شــد، اگر مقداری بیشــتر 

همــکاری کننــد و ما را قابل بدانند و نکات وزارت 
بهداشــت را بــرای گــذر از موج هــا بشــنوند، قطعا 

جامعه سالم تر خواهد بود.

بازگشایی ها زودتر از موعد 
صورت گرفت

متاســفانه  گفــت:  بهداشــت  وزیــر  معــاون 
گرفــت  صــورت  موعــد  از  زودتــر  بازگشــایی ها 
محدودیت هــای  بحــث  هنــوز  اینکــه  علی رغــم 
هوشــمند را اعالم نکردیم و جلســات کارشناسی 
کــه می گذاریــم بــرای رفــع محدودیت هــا اســت. 
کــه  اســت  ایــن  نیــز  ریاســت جمهــوری  دســتور 
برنامه ریزی هــا بــه همیــن ســمت باشــد تــا کار و 
تفریــح مردم برقرار باشــد. ما میخواهیم با کرونا 
زندگــی کنیــم و بــرای اینــکار بایــد شــرایطی بــرای 
ســالم زندگــی کردن داشــته باشــیم و محدودیت 
برای کسانی باشد که واکسن نزدند یا پروتکل ها 
را رعایت نمی کنند. پیش بینی کردیم با صالحدید 
ســتاد کرونــا از اول آبــان بتوانیــم محدودیت هــا 
را رفــع کنیــم و از ۸ آبــان هــم بــا قضیــه جــدی تر 
برخــورد  و نظــارت کنیم تــا محدودیت ها منطقی 

برداشته شود.
کــه  داریــم  شــغلی  گــروه   4 افــزود:  وی 
نــوع ورود بــه مشــاغل و اماکــن، نــوع خدمــات، 
خدمت گیرنــدگان و خدمت دهنگان، ســفرها و... 
همگــی در پروتکل هــای جدیــد  مشــخص شــده 

است که در صورت تایید اعالم می شود.
حیــدری ادامــه داد: یکــی از تاکیــدات وزیــر 
بهداشــت موضوع بهداشت و تمرکز بر پیشگیری 
اســت و برنامه های محوری مثل پزشــک خانواده 

را تحقق خواهیم داد.
حیدری درباره بازگشایی مدارس نیز افزود: 
برنامه هــا مشــخص اســت و با آمــوزش و پرورش 
اجرایــی  ولــی ضمانــت  برنامه ریــزی کردیــم  هــم 
دســت آمــوزش و پــرورش اســت و اگــر مجموعــه 
اصلــی زیرمجموعــه را مدیریــت نکنــد، از مــا هــم 
خیلــی کاری بــر نمی آیــد زیرا ما هــم وظایف خود 
را داریــم و مجموعه هــا بایــد در نظارت هــا جدیت 
به خرج دهند. معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
بیــان کرد: در بســته جدیــد محدودیت هــا قاعدتا 
نــوع رفتار بــا رنگبندی های کرونایــی هم متفاوت 
خواهد شــد و شــدت بستری و فوتی، درصد ابتال 
و... در ایــن فرمــول پیچیــده تاثیرگــذار اســت و 
واکنش ســریع در مــورد رنگبندی ها به جلوگیری 

از وقوع موج های بعدی کمک می کند.

رفع محدودیت های کرونایی از اول آبان در صورت تصویب ستاد

مخالفت بهزیستی با ایجاد مدارس ویژه کودکان کار

وزیر علوم: دانشجویان از 15 آبان حضوری به دانشگاه می روند

توضیح رئیس سازمان حج درباره حواشی تست کرونای زائران در اربعین


